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Załącznik Nr 2 
do Regulaminu stypendiów doktoranckich 
w ramach projektu ,, Wiedza i Gospodarka – rozwój 
kompetencji naukowych i biznesowych dla wzrostu 
konkurencyjności gospodarki regionalnej” 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 
 

UMOWA PRZYZNANIA STYPENDIUM W RAMACH PROJEKTU 
 

pt. „Wiedza i Gospodarka – rozwój kompetencji naukowych i biznesowych  
dla wzrostu konkurencyjności gospodarki regionalnej” współfinansowany przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regiona lne Kadry Gospodarki, Działanie 
8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki  i przedsiębiorstw 
   
 
Numer umowy ………../……… 
 
zawarta w Kielcach w dniu..........................pomiędzy 
Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 
25-369 Kielce, reprezentowanym przez 
Rektora,  
zwanym dalej Jednostką 
a 
………………............................................................................................................................................ 

/imię i nazwisko/ 
imię ojca ………………………………. imię matki …………………………………………………… 
data i miejsce urodzenia...........................................................PESEL...................................................... 
seria i nr dowodu osobistego ……………………………………………………………………………. 
Zamieszkały/a w kod pocztowy............................ miejscowość................................................................ 
ulica........................................................................................................nr................................................. 
zwanego dalej Uczestnikiem 

 
§ 1 

 
1. Jednostka przyznaje uczestnikowi stypendium w ramach Projektu pt. „Wiedza i Gospodarka – 

rozwój kompetencji naukowych i biznesowych dla wzrostu konkurencyjności gospodarki 
regionalnej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry 
Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery 
nauki  i przedsiębiorstw. 

2. Stypendium będzie wypłacane w okresach miesięcznych do ostatniego dnia każdego miesiąca  
za każdy miesiąc w wysokości .................zł do czasu uzyskania stopnia doktora, nie dłużej niż do 
............................. roku.  

3. Wypłata stypendium będzie dokonywana na rachunek bankowy: 
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 

 
§ 2 

 
Uczestnik otrzymujący stypendium zobowiązuje się do: 
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1) realizacji projektu naukowego wskazanego w formularzu zgłoszeniowym; 
2) umieszczania w publikacjach i doniesieniach zjazdowych przygotowywanych i oddawanych 

do druku w okresie pobierania stypendium informacji, że autor jest stypendystą  projektu 
„Wiedza i Gospodarka – rozwój kompetencji naukowych i biznesowych dla wzrostu 
konkurencyjności gospodarki regionalnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego; 

3) składania sprawozdania ze swojej działalności naukowej w okresach trzymiesięcznych; 
4) informowania bezzwłocznie Kierownika Projektu o: 

a) utracie statusu doktoranta lub zakończeniu przewodu doktorskiego; 
b) zaistniałych nieprzewidzianych trudnościach uniemożliwiających realizację projektu; 
c) wyjeździe z kraju na okres dłuższy niż miesiąc. 

 
§ 3 

 
1. Uczestnik traci prawo do otrzymywania stypendium naukowego w przypadku, gdy: 

1) przestał spełniać warunki określone w § 2 ust. 2 Regulaminu przyznawania stypendium  
w ramach projektu pt. „Wiedza i Gospodarka – rozwój kompetencji naukowych i biznesowych 
dla wzrostu konkurencyjności gospodarki regionalnej” współfinansowany przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 
8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki   
i przedsiębiorstw, naruszył inne postanowienia regulaminu lub niniejszej umowy; 

2) naruszy zasady rzetelności naukowej; 
3) naruszy dobre imię UJK; 
4) otrzymał negatywną ocenę sprawozdania z realizacji projektu naukowego wskazanego  

we wniosku zgłoszeniowym. 
2. W przypadkach określonych w ust. 1 Jednostka jest uprawniona do rozwiązania umowy bez 

wypowiedzenia na zasadach określonych regulaminem. 
3. Uczestnik ma obowiązek poinformować Kierownika Projektu bezzwłocznie o zdarzeniach,  

o których mowa w ust. 1. 
4. Prawo do wypłaty stypendium doktorant traci z początkiem kolejnego miesiąca po rozwiązaniu 

umowy w trybie określonym w ust. 2. 
 

§ 4 
 

Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem przyznawania stypendium w ramach projektu 
pt. „Wiedza i Gospodarka – rozwój kompetencji naukowych i biznesowych dla wzrostu 
konkurencyjności gospodarki regionalnej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 
VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla 
współpracy sfery nauki  i przedsiębiorstw i zobowiązuje się do przestrzegania zasad i wymogów  
w nim zawartych. 

 
§ 5 

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

nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 
 

§ 6 
 

Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
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         .................................................... 

(podpis Rektora) 
 

 
 
            .......................................................... 

(podpis Uczestnika Projektu) 

 


