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Nr wniosku DZP:                                                                                                                           Załącznik nr 4  

 
Umowa nr ……/Z020 

Zawarta w dniu …………… 
pomiędzy: 
 
Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, 
NIP: 6750002118, REGON: 000001815, reprezentowanym przez Dyrektora Centrum 
Administracyjnego Wsparcia Projektów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja 
w  Krakowie mgr inż. Urszulę Jabłońską-Kortę na podstawie pełnomocnictwa z dnia 15.11.2019r. 
przy kontrasygnacie Kwestora mgr. Macieja Oleksiaka, 
zwanym dalej Uczelnią 
 
a Panem/Panią:…………………………………………………………………………………. 
zamieszkałym/zamieszkałą w…………………………………………………………………… 
posiadającym/posiadającą nr PESEL…………, zwanym/ą dalej uczestnikiem/czką projektu, 
zwanymi dalej Stronami.  

§ 1 

Niniejsza umowa reguluje wzajemne stosunki między Stronami umowy oraz określa ich prawa 
i obowiązki w zakresie uczestnictwa doktorantów/ek z Ukrainy w projekcie pn. „Innowacyjny 
program strategicznego rozwoju Uczelni” współfinansowanym ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego, nr umowy POWR.03.05.00-00-Z020/18, zwanym dalej projektem. 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Warunkiem rozpoczęcia udziału w projekcie jest podpisanie niniejszej umowy 
oraz dostarczenie przez doktoranta/kę do biura projektu wymaganych dokumentów 
określonych w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa doktorantów/ek z Ukrainy w projekcie 
„Innowacyjny program strategicznego rozwoju Uczelni”. 

2. Uczestnik/czka projektu został/a poinformowany, iż projekt jest współfinansowany przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i zobowiązuje się do 
udzielania informacji niezbędnych dla celów monitoringu i ewaluacji w trakcie udziału  
w projekcie. 

3. Uczestnik/czka projektu jest świadomy/a odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności 
karnej, za składanie nieprawdziwych oświadczeń, na podstawie których został/a 
zakwalifikowany/a do udziału w projekcie. 

4. Za dzień rozpoczęcia udziału w projekcie przyjmuje się datę podpisania umowy. 
5. W ramach projektu oferowane są następujące formy wsparcia dla doktorantów/ek: 

a) stypendium dla doktorantów z Ukrainy; 

b) środki przeznaczone na zakup materiałów zużywalnych do prowadzenia badań; 

c) środki przeznaczone na pokrycie kosztów publikacji naukowych; 

d) środki przeznaczone na pokrycie udziału w konferencjach naukowych, kursach,  

szkoleniach itp.; 

e) kurs języka polskiego; 

f) wynagrodzenia  opiekunów naukowych. 
6. Wypłata stypendium nastąpi na rachunek bankowy uczestnika/czki projektu: 

…………………………………………………………………………………………. 
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7. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie lub nierealizowania planu badawczego na 
wniosek opiekuna naukowego zostaje wstrzymana wypłata stypendium oraz finansowanie 
pozostałych form wsparcia.  

8. Stroną upoważnioną do kontaktów z uczestnikiem/czką projektu jest każdy z członków 
zespołu projektowego tel: (12) 662 42 00.  
 

§ 3 

Stypendium dla doktorantów z Ukrainy 

1. Uczelnia zobowiązuje się do wypłaty uczestnikowi/czce projektu stypendium w wysokości  
2 000,00 zł brutto przez okres 9 miesięcy. 

2. Stypendia będą wypłacane miesięcznie „z góry”, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. 
Stypendium za miesiąc październik 2022 r. zostanie wypłacone niezwłocznie po dopełnieniu 
formalności związanych z dokumentacją projektu.  

3. Kwota stypendium zostanie pomniejszona o podatek dochodowy oraz należne składki ZUS 
ubezpieczonego i płatnika, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów powszechnie 
obowiązujących.  

§ 4 

Materiały zużywalne, publikacje, konferencje naukowe, kursy, szkolenia  

Środki na pokrycie kosztów zakupu materiałów zużywalnych, publikacji naukowych oraz udziału  
w konferencjach naukowych, szkoleniach, kursach itp. będą wypłacone ze środków projektu na 
podstawie faktur, rachunków i innych dokumentów księgowych dostarczonych do biura projektu 
w terminie maksymalnie 5 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentu. Zakupów towarów  
i usług należy dokonywać zgodnie z przyjętymi w Uczelni procedurami oraz z uwzględnieniem 
zasad udzielania zamówień publicznych. Dokumenty niezgodne z procedurami uczelnianymi lub 
dostarczone po terminie nie zostaną opłacone ze środków projektu. 
 

§ 5 

Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania ze strony uczestnika/czki                     
w okresie trwania umowy. Uczestnik/czka stażu zobowiązany/a jest do udzielenia Uczelni oraz 
upoważnionym instytucjom krajowym i instytucjom Unii Europejskiej monitorującym realizację 
niniejszej umowy rzetelnych informacji i wyjaśnień, dostarczenia dokumentów związanych  
z realizacją niniejszej umowy. 

§ 6 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy  

i Kodeksu cywilnego.  
3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozstrzygać sąd właściwy dla siedziby 

Uczelni.  
§ 7 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Uczelni 
i  jeden dla uczestnika/czki stażu.   

               UCZELNIA                                                        UCZESTNIK/CZKA STAŻU          
                           
                        
        ………………………..                                                              …..…………………..
   (pieczątka i podpis)                                                                              (podpis)                                    


