Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Poddziałanie 4.1.1: Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni

ROZWÓJ POTENCJAŁU DYDAKTYCZNO-NAUKOWEGO MŁODEJ KADRY
AKADEMICKIEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

UMOWA STYPENDIALNA Nr ……..
NA STYPENDIUM WYJAZDOWE

W dniu …………… we Wrocławiu pomiędzy Politechniką Wrocławską z siedzibą we Wrocławiu,
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, reprezentowaną przez:
Prof. dr hab. inż. W. Andrzeja Sokalskiego – Koordynatora Projektu: Rozwój potencjału
dydaktyczno-naukowego młodej kadry akademickiej Politechniki Wrocławskiej,
a ……………………………………………………………………….………………
PESEL: …………………………………
NIP: ……………………………
Numer osobistego konta bankowego: ......-….........-............-............-............-............-............
nazwa, oddział i adres banku: ...................................................................................................
nazwa i adres urzędu skarbowego: ……………………………………………………………
urodzony/na dnia …………………. w ………………………………………………………
zamieszkały w ……...…………………………………………………………………………
asystent / adiunkt naukowo-dydaktyczny w Instytucie ……………………………………………….
na Wydziale ………….………………………………..………………………………………………
Politechniki Wrocławskiej, zwanym dalej Stypendystą Projektu, na podstawie decyzji nr …………
z dnia ……….. Komisji Stypendialnej ds. staży naukowo-dydaktycznych w Projekcie Rozwój
potencjału dydaktyczno-naukowego młodej kadry akademickiej Politechniki Wrocławskiej zostaje
zawarta niniejsza umowa stypendialna.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
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§ 1.
Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o:
1) Programie – oznacza to Program Operacyjny Kapitał Ludzki zatwierdzony decyzją Komisji
Europejskiej z dnia 28.09.2007 roku nr CCI 2007 PL 051 PO 001;
2) Priorytecie – oznacza to Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka;
3) Działaniu – oznacza to Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego
uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla
gospodarki opartej na wiedzy;
4) Poddziałanie – oznacza to Poddziałanie 4.1.1: Wzmocnienie i rozwój potencjału
dydaktycznego uczelni
5) Projekcie – oznacza to projekt „Rozwój potencjału dydaktyczno-naukowego młodej kadry
akademickiej Politechniki Wrocławskiej” realizowany w ramach Działania określony we
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu;
6) Regulaminie – oznacza to Regulamin przyznawania stypendiów wyjazdowych na staże
naukowo-dydaktyczne w ramach projektu „Rozwój potencjału dydaktyczno-naukowego
młodej kadry akademickiej Politechniki Wrocławskiej”, określający zasady, warunki i tryb
przyznawania i przekazywania stypendiów finansowanych w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału
dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym
znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1: Wzmocnienie i rozwój
potencjału dydaktycznego uczelni - projekt „Rozwój potencjału dydaktyczno-naukowego
młodej kadry akademickiej Politechniki Wrocławskiej”;
7) Stypendium – należy przez to rozumieć pomoc finansową z Poddziałania 4.1.1
Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki przeznaczoną dla młodych doktorów zatrudnionych na
stanowisku naukowo-dydaktycznym w Politechnice Wrocławskiej;
8) Młody doktor – należy przez to rozumieć osobę posiadającą stopień doktora nie dłużej niż 5
lat, która nie ukończy 35 roku życia przed zakończeniem okresu stypendialnego i jest
zatrudniona w Uczelni na etacie naukowo-dydaktycznym;
9) Stypendysta projektu – należy przez to rozumieć doktoranta, bądź młodego doktora,
któremu zostało przyznane stypendium naukowe w ramach projektu, czyli Beneficjenta
Ostatecznego przyznanego wsparcia
10) Konto projektu – należy przez to rozumieć wyodrębniony rachunek bankowy Beneficjenta
Systemowego na cele realizacji projektu o nr 46 1090 2402 0000 0001 1272 2303,
przeznaczony do realizacji projektu pod nazwą „Rozwój potencjału dydaktycznonaukowego młodej kadry akademickiej Politechniki Wrocławskiej” prowadzony w Banku
Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu
11) Konto osobiste – należy przez to rozumieć rachunek bankowy Młodego doktora, wskazany
w niniejszej umowie.
12) Komisja - należy przez to rozumieć Komisję ds. Stypendiów Wyjazdowych
§2
1. Przedmiotem umowy stypendialnej jest przyznanie stypendium wyjazdowego na odbycie stażu
naukowo-dydaktycznego w ośrodku akademickim ……………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………
na temat: ...………………………………………………………………………………………...,
którego celem jest nawiązanie współpracy naukowej, wykonanie zaplanowanych badań
naukowych, udział w seminariach i prezentacja wyników, oraz doskonalenie warsztatu
naukowego i dydaktycznego zgodnie z planem stażu zawartym we Wniosku o przyznanie
stypendium w ramach Projektu, przedstawionym Komisji.
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2. Opiekunem naukowym stażysty ze strony jednostki przyjmującej jest ……………………
……………………………………………………………………………………………………..
3. Stypendysta Projektu przekaże osiągnięty rezultat stażu w postaci Sprawozdania z przebiegu
stażu zatwierdzonego przez Opiekuna naukowego stażysty.
4. Tematyka stażu naukowo-dydaktycznego jest bezpośrednio związana z kierunkiem badań:
…………………………..................................................................................................................
prowadzonych w zespole profesora …………...………….………………………………………
oraz kierunkiem i specjalnością studiów ………………………………………………………….
prowadzonych na Wydziale ………………………………………………………………………
§3
Stypendysta Projektu – Beneficjent Ostateczny – zobowiązuje się obyć staż naukowo-dydaktyczny w
ośrodku akademickim podanym w § 1. ust. 1. zgodnie ze złożonym Wnioskiem oraz z przedstawionym
w nim planem stażu w ustalonym terminie.
§ 4.
Strony umowy ustalają co następuje:
1. Czas trwania stażu naukowo-dydaktycznego (1 – 6 miesięcy) ……… miesiące.
2. Terminem rozpoczęcia stażu jest …………….. r., a zakończenia – …………………… r.
3. Okres pobierania stypendium stażowego wynosi ……… miesiące.
4. Po zakończeniu stażu Stypendysta złoży w Biurze Projektu, w terminie 14 dni,
Sprawozdanie z przebiegu stażu zatwierdzone przez Opiekuna naukowego stażysty w
jednostce przyjmującej.
5. Komisja dokona Oceny stopnia wykonania planu stażu naukowo-dydaktycznego po
zapoznaniu się ze Sprawozdaniem. W przypadku negatywnej Oceny Stypendyście Projektu
zapewnia się możliwość złożenia dodatkowych informacji i wyjaśnień.
6. Stypendium wyjazdowe jest wypłacane na następujących warunkach:
1) Komisja wstrzymuje wypłaty stypendium w przypadku niestawienia się Stypendysty
na staż lub jego przerwania. Stypendysta Projektu, któremu wstrzymano wypłaty
stypendium, ma obowiązek złożenia stosownych wyjaśnień i określenia się co do
odbycia stażu. Wznowienie pobierania stypendium wymaga uzgodnień pisemnych.
2) W przypadku odmowy odbycia całości lub części stażu, Komisja cofa przyznane
stypendium.
7. Na odbycie stażu naukowo-dydaktycznego zgodnie z planem zredagowanym wspólnie z
opiekunem naukowym ze strony przyjmującej oraz promotorem (opiekunem naukowym) w
okresie od ………………. do ……………………. zostały przyznane kwoty stypendium
wyjazdowego:
1) od ………………. do ……………….. – w wysokości ……… zł miesięcznie,
2) od ………………. do ……………….. – w wysokości ……… zł miesięcznie,
przekazywane na wskazane przez Stypendystę Projektu w Umowie konto bankowe, w
terminach wypłat przyjętych w Uczelni.
8. Stypendysta Projektu jest zobowiązany przekazać do Biura Projektu wymagane dane do
Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego dla PO KL.
9. Stypendysta Projektu zrzeka się odsetek za ewentualne opóźnienie w spełnieniu świadczenia
stypendialnego.
10. Stypendysta Projektu nie może żądać waloryzacji lub podwyższenia przyznanej kwoty, w
tym także z tytułu podjęcia dodatkowych prac nieprzewidzianych w zadaniach badawczych.
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11. Stypendysta Projektu ma obowiązek samodzielnego ubezpieczenia się (NNW) w okresie
odbywania stażu, a w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w okresie odbywania stażu
(w tym dojazdów) nie może on żądać wypłaty dodatkowych świadczeń z tego tytułu z
Projektu.
§ 5.
Stypendysta oświadcza, że:
1) wszelkie dane podane przez niego w dokumentach są zgodne z prawdą i ze stanem
faktycznym;
2) nie otrzymuje aktualnie żadnego stypendium w ramach innego projektu współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych;
3) zapoznał się z Regulaminem przyznawania stypendiów wyjazdowych na staże naukowodydaktyczne w ramach Projektu i zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad.
Politechnika Wrocławska zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy stypendialnej w
szczególności gdy Stypendysta:
1) nie przestrzega lub naruszy zasady Regulaminu lub niniejszej umowy;
2) nie złoży sprawozdania w określonym terminie, o którym mowa w § 4;
3) przedstawi nieprawdziwe informacje w dostarczonych dokumentach;
4) utraci status młodego doktora, lub pracownika Politechniki Wrocławskiej;
5) wystąpi o skrócenie czasu trwania stażu.
§6
Postanowienia ogólne:
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Spory wynikłe w toku realizacji umowy będą rozstrzygane przez właściwe sądy
cywilne.
§ 7.
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
Stypendysta, a drugi Politechnika Wrocławska.
2. Zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają aneksu pod rygorem nieważności.

Politechnika Wrocławska

Stypendysta Projektu

…………………………..

……………………….

(Koordynator Projektu)

(data podpis)

