
 
 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich w ramach projektu „Dr INNO 3. 

Stypendia doktoranckie” 

 

 

UMOWA DrINNO 3 NR………….. 

 

 

 

Zawarta w dniu ........................ pomiędzy Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej 

Akademii Nauk w Olsztynie, zwanym dalej Organizatorem, w imieniu którego działają: 

1. prof. dr hab. Mariusz K. Piskuła – Dyrektor IRZiBŻ PAN w Olsztynie 

2. prof. dr hab. Jerzy Juśkiewicz – Kierownik projektu „Dr INNO 3. Stypendia doktoranckie” 

 

 

a Panem/Panią ………………………………………………………………………………… 

/imię i nazwisko / 

urodzonym/ą …………………… w …………………………………………………………. 

      /data/       /miejsce/ 

zameldowanym/ą w …………………………………………………………………………… 

/ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość/ 

legitymującym/ą się dowodem osobistym: seria……, nr ……, PESEL ………................. 

będącym/ą uczestnikiem studiów doktoranckich albo realizującym/ą doktorat:……………. 

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

/nazwa i siedziba Uczelni/Instytucji/ 

zwanym/zwaną dalej Stypendystą. 

 

 

§ 1 

1. Umowa dotyczy przekazywania stypendium naukowego dla Stypendysty ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII: Regionalne 

kadry gospodarki, Działanie 8.2: Transfer wiedzy, w ramach projektu „Dr INNO 3. Stypendia 

doktoranckie”. 

2. Umowa określa: 

1) warunki przekazywania stypendium; 



 

 

 

2) prawa i obowiązki Stypendysty i Organizatora w zakresie realizacji umowy; 

3) zasady i tryb zwrotu stypendium w przypadku nie wywiązywania się Stypendysty z obowiązków. 

 

§ 2 

1. Organizator zobowiązuje się do przekazywania stypendium w wysokości ……… złotych miesięcznie 

(słownie: ……………. złotych 00/100) przez okres ……….. miesięcy (w okresie od……… do………) 

zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów doktoranckich w ramach projektu „Dr INNO 3. 

Stypendia doktoranckie” zwanym dalej Regulaminem. Łączna wartość przyznanego wsparcia wynosi 

……………. zł. 

2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) wsparcie finansowe jakie otrzyma Stypendysta podlega 

zwolnieniu z obowiązku płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. 

3. Stypendium będzie wypłacane w dwóch transzach. 

4. Pierwsza transza środków w ramach stypendium będzie wypłacona do ………………  r. (dd/mc/rok) 

5. Warunkiem przekazania drugiej transzy stypendium jest: 

1) złożenie przez Stypendystę sprawozdania z realizacji prac badawczych według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 3 do Regulaminu; 

2) zatwierdzenie przez Organizatora przedstawionego sprawozdania; 

3) wywiązanie się przez Stypendystę ze zobowiązań zawartych w § 8 ust. 5 i 6 Regulaminu. 

6. Terminowe przekazanie stypendium uzależnione jest od dostępności środków na ten cel na 

wyodrębnionym dla projektu rachunku bankowym. 

7. Zastrzega się, że w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Organizatora lub w sytuacji, o 

której mowa w ust. 5 stypendium może być wypłacone z opóźnieniem, niezwłocznie po ustaniu przyczyn 

opóźnienia. 

8. Organizator dokonuje weryfikacji sprawozdania okresowego lub końcowego w terminie do 20 dni 

roboczych od daty jego otrzymania, przy czym termin ten dotyczy każdej złożonej przez Stypendystę wersji 

sprawozdania. 

9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w złożonym sprawozdaniu Organizator ma prawo wezwać 

Stypendystę do poprawienia lub uzupełnienia sprawozdania, lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w 

wyznaczonym terminie. 

10. Stypendysta zobowiązuje się do usunięcia błędów lub złożenia pisemnych wyjaśnień w wyznaczonym 

przez Organizatora terminie, pod rygorem wstrzymania wypłaty kolejnej transzy lub zwrotu wypłaconych 

środków w ramach stypendium. 



 

 

 

11. Stypendium będzie wypłacane na rachunek bankowy Stypendysty o numerze 

………………………...................……………… prowadzony przez bank ……………………………… 

 

§ 3 

1. Stypendysta otrzymujący stypendium zobowiązuje się do: 

1) przestrzegania zapisów zawartych w Regulaminie; 

2) bezzwłocznego pisemnego informowania Organizatora o zmianie danych niezbędnych do prawidłowej 

realizacji projektu (umowy), w tym w szczególności: o uzyskaniu stopnia naukowego doktora, o zmianie 

statusu uczestnika studiów doktoranckich, o zmianie statusu osoby zatrudnionej na podstawie stosunku 

pracy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego z otwartym przewodem doktorskim, o otrzymaniu 

innego wsparcia stypendialnego ze środków EFS i/lub ze środków publicznych innych niż EFS w ramach 

realizacji pracy doktorskiej w okresie trwania niniejszego projektu, o zmianie numeru rachunku bankowego 

Stypendysty, nazwiska, adresu zameldowania, miejsca zamieszkania (adresu korespondencyjnego), adresu 

poczty elektronicznej itp. 

3) złożenia sprawozdania półrocznego do 10 dnia miesiąca następnego po okresie sprawozdawczym z 

postępu prac prowadzonych w ramach pracy doktorskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu; 

4) złożenia sprawozdania końcowego do 10 dnia następnego miesiąca po okresie na jaki zostało przyznane 

stypendium, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu; 

5) bezzwłocznego poinformowania Organizatora o każdej zmianie w stosunku do informacji zawartych we 

wniosku o przyznanie stypendium i sprawozdaniach; 

6) realizacji badań naukowych zgodnie z założeniami i zgodnie z harmonogramem przedstawionym we 

wniosku o przyznanie stypendium; 

7) zamieszczenia w pracy doktorskiej, a także we wszystkich publikacjach lub wystąpieniach publicznych 

dotyczących wzmiankowanej pracy, informacji, że jest lub był Stypendystą w ramach projektu „Dr INNO 3. 

Stypendia doktoranckie”  organizowanego przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w 

Olsztynie i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 

8) uczestnictwa w konferencji inaugurującej projekt, na której wręczone zostaną certyfikaty przyznania 

stypendium doktoranckiego „Dr INNO 3. Stypendia doktoranckie”, oraz innych konferencjach, sympozjach, 

spotkaniach z przedsiębiorcami organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora, na które 

Stypendysta zostanie zaproszony, m.in. w celu zaprezentowania założeń lub wyników swojej pracy 

badawczej; 

9) przekazania do celów promocyjnych w terminie wskazanym przez Organizatora opisu prowadzonych 

badań oraz praktycznych możliwości zastosowania ich wyników 



 

 

 

10) sumiennego wypełniania ankiet związanych z monitoringiem projektu; 

11) poddania się kontroli dokonywanej przez Organizatora oraz inne uprawnione podmioty w zakresie 

prawidłowości realizowanych zadań; 

12) przedstawienia na pisemne wezwanie Organizatora wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z 

realizacją zadań określonych we wniosku o przyznanie stypendium; 

13) niepobierania w ramach innego projektu stypendialnego realizowanego w Działaniu 8.2 PO KL 

stypendium dla doktorantów za okres, na jaki będzie przyznane stypendium w ramach projektu „Dr INNO 

3. Stypendia doktoranckie” 

 

§ 4 

1. Stypendysta przyjmuje do wiadomości, że Organizator ma prawo do zmiany zapisów Regulaminu. 

2. W przypadku zaistnienia sytuacji o której mowa w § 4 ust. 1, Stypendysta jest zobowiązany do 

przestrzegania zmienionych zapisów Regulaminu. 

3. Niewywiązanie się przez Stypendystę z obowiązku o którym mowa w § 4 ust. 2 jest równoznaczne z 

rezygnacją ze stypendium i zwrotem nienależycie pobranego stypendium. 

 

§ 5 

1. Organizator ma prawo wstrzymać wypłacanie stypendium w przypadku niedopełnienia obowiązków 

wymienionych w § 3 ust.1. 

2. Warunkiem wznowienia wypłaty stypendium w przypadku niewywiązania się przez Stypendystę z 

obowiązków o których mowa w ust. 1 jest usunięcie przez Stypendystę nieprawidłowości w sposób i w 

terminie określonym przez Organizatora. Odmowa usunięcia nieprawidłowości może rodzić konsekwencje 

określone w § 6 ust. 1. 

3. W przypadku wznowienia wypłaty stypendium o którym mowa w ust. 2 stypendium jest wypłacane z 

wyrównaniem za okres, w którym nie było wypłacone. 

 

§ 6 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego rozwiązania umowy oraz żądania zwrotu całości 

stypendium w przypadku gdy Stypendysta: 

1) złoży podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu uzyskania wsparcia 

finansowego w ramach niniejszej umowy; 

2) podpisując umowę nie spełniał warunków określonych w Regulaminie 

3) zrezygnował ze stypendium, a rezygnacja nie jest wynikiem zdarzeń losowych. 



 

 

 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego rozwiązania umowy, zaprzestania wypłacania 

stypendium oraz żądania zwrotu określonej części wypłaconego stypendium w przypadku gdy Stypendysta: 

1) przestał spełniać warunki uprawniające do pobierania stypendium w ramach projektu określone w 

Regulaminie przyznawania stypendiów; 

2) nie realizuje harmonogramu prac badawczych zgodnie z załączonym wnioskiem; 

3) odmówi poddania się kontroli, o której mowa w § 3 ust.1 pkt 9; 

4) w ustalonym przez Organizatora terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości; 

5) nie przedłoży zgodnie z umową sprawozdań okresowych lub końcowego; 

3. Niniejsza umowa wygasa w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od Stypendysty, 

skutkujących koniecznością przerwania lub zawieszenia prac badawczych. Umowa może zostać 

rozwiązania za porozumieniem stron lub aneksowana. Ostateczna decyzja o sposobie postępowania należy 

do Organizatora. 

 

§ 7 

1. W przypadku rozwiązania umowy w trybie § 6 ust. 1 Stypendysta zobowiązany jest do zwrotu całości 

otrzymanego stypendium wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych 

liczonymi od dnia wypłaty stypendium, na rachunek i w terminie wskazanym przez Organizatora. 

2. W przypadku rozwiązania umowy w trybie § 6 ust. 2 Stypendysta zobowiązany jest do zwrotu nienależnie 

pobranego stypendium w wysokości, na rachunek i w terminie wskazanym przez Organizatora. 

3. Odmowa zwrotu środków o których mowa w ust. 1 skutkować będzie podjęciem działań prawnych przez 

Organizatora w celu ich odzyskania. 

4. W przypadku rozwiązania umowy w trybie § 6 ust. 2 Organizator może odstąpić od żądania zwrotu 

środków od Stypendysty. 

 

§ 8 

1. Spory związane z realizacją niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie. 

2. W przypadku braku porozumienia, spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy 

dla siedziby Organizatora. 

3. Prawa i obowiązki stypendysty wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie. 

4. Wszystkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności. 

5. Pisemne oświadczenia Stypendysty o zmianach danych osobowych, teleadresowych i rachunku 

bankowego nie stanowią zmiany Umowy. 



 

 

 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia Regulaminu oraz 

Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 9 

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

 

Podpisy: 

 

 

 

 

..............................................      ……………………………         ..……………………..  

        /Organizator /                             /Organizator/                             /Stypendysta/ 

      Dyrektor IRZiBŻ                    Kierownik projektu          


