
POWER 
2014–2020 

OKNO NA ŚWIAT – zintegrowany program UJK w Kielcach na rzecz rozwoju regionu 
świętokrzyskiego 

 

   

 

Załącznik nr 5 do Regulaminu 
projektu Okno na świat – zintegrowany 
program UJK na rzecz rozwoju regionu 

świętokrzyskiego  
 

UMOWA   
dotycząca wsparcia udzielanego  w ramach projektu  

OKNO NA ŚWIAT – zintegrowany program UJK w Kielcach na rzecz rozwoju regionu 
świętokrzyskiego  doktorantom Collegium Medicum UJK w Kielcach 

 
  
Numer umowy ………../……… 
 
zawarta w Kielcach  w dniu..........................pomiędzy 
Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, 
reprezentowanym przez 
Rektora  ……………………………………………………………………………………. 
zwanym dalej Jednostką 
a 
......................................................................................................................................... 

/imię i nazwisko/ 
(data i miejsce urodzenia)....................................................(PESEL)...................................... 
(seria i nr dowodu osobistego) …………………………….. 
zamieszkały/a w (kod pocztowy)............... (miejscowość).................................................... 
(ulica)..................................(nr).................................................................................................... 
zwanym dalej Stypendystą 

 
§ 1 

 
1. Jednostka przyznaje uczestnikowi stypendium w ramach Projektu pn.: OKNO NA ŚWIAT 

– zintegrowany program UJK w Kielcach na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego                    
w kwocie …………….. miesięcznie. W przypadku wypłaty za niepełny miesiąc wysokość 
stypendium obliczana jest proporcjonalnie.  

2. Stypendium przysługuje w okresie posiadania statusu uczestnika projektu, jednak nie 
dłużej niż do ………………………. 

3. Stypendium będzie wypłacane w okresach miesięcznych do ostatniego dnia danego 
miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 4, 5 i 6. 

4. Pierwsze stypendium jest wypłacane po zatwierdzeniu Harmonogramu, zawierającego                
w szczególności typy wsparcia, z których Uczestnik Projektu planuje skorzystać oraz 
termin złożenia rozprawy doktorskiej, z wyrównaniem za miesiące poprzednie, jednakże 
nie wcześniej niż po zakończeniu trzech pełnych miesięcy uczestnictwa w projekcie. 
W przypadku braku zaakceptowania Harmonogramu, stypendium nie przysługuje. 

5. Stypendium nie przysługuje w okresie przedłużenia kształcenia Uczestnikowi Projektu                    
w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach  (na studiach doktoranckich).  

6. Wypłata stypendium może być wstrzymana na zasadach określonych w Regulaminie 
Projektu OKNO NA  ŚWIAT – zintegrowany program UJK w Kielcach na rzecz rozwoju 
regionu świętokrzyskiego doktorantom Collegium Medicum UJK w Kielcach, zwanym 
dalej Regulaminem. 

7. Uczestnik Projektu ma prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 10 000 zł na 
warunkach określonych w Regulaminie.  
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8. Wypłata stypendium oraz jednorazowego świadczenia w wysokości 10 000 zł będzie 
dokonywana na rachunek bankowy 
................................................................................................................................................ 

 
§ 2 

 
Oprócz wypłaty stypendium Uczestnikowi Projektu będą wypłacane środki finansowe lub 
zwracane koszty uczestnictwa w poszczególnych typach wsparcia, do wysokości i na zasadach 
określonych w Regulaminie. 
 

§ 3 
 

Stypendysta zobowiązuje się do: 
1) Terminowej realizacji Harmonogramu rozwoju naukowego i przygotowania rozprawy 

doktorskiej, zwanego dalej harmonogramem.  
2) Udziału w typach wsparcia oferowanego w Projekcie określonych w Regulaminie,  zgodnie 

z przyjętym w Regulaminie podziałem na Grupy Uczestników Projektu. 
3) Terminowego składania sprawozdań rocznych z realizacji zadań zawartych  

w Harmonogramie.  
4) Złożenia rozprawy doktorskiej w terminie określonym w Regulaminie, zgodnie  

z przyjętym w Regulaminie  podziałem na Grupy Uczestników Projektu.  
5) Regularnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych. 
6) Przestrzegania Regulaminu Projektu, oraz Regulaminu studiów doktoranckich w UJK 

(dotyczy doktorantów studiów doktoranckich).    
7) Zgłaszania do Koordynatora o zaistniałych nieprzewidzianych trudnościach 

uniemożliwiających realizację Harmonogramu oraz wszelkich innych  uwag, wniosków  
i postulatów dotyczących realizacji Projektu. 

8) Niezwłocznego zgłaszania do Biura Projektu każdorazowej zmiany danych osobowych, 
oraz udziału w każdym typie wsparcia, z którego korzysta.  
 

§ 4 
 

1. Stypendysta traci prawo do otrzymywania stypendium w przypadku utraty statusu 
Uczestnika Projektu. 

2. Stypendysta może zostać zobowiązany do zwrotu, na rzecz Uniwersytetu, stypendium, 
jednorazowego świadczenia, kwot otrzymanych zgodnie z § 2 ust. 2 niniejszej umowy,                
a także dodatkowych lub niekwalifikowalnych w projekcie kosztów, na zasadach 
określonych w § 10 Regulaminu. 

3. Zwrot kwot wskazanych w ust 2 winien nastąpić w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania.  
 

§ 5 
 

Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem  i warunkami niniejszej umowy oraz 
zobowiązuje się do przestrzegania zasad i wymogów w nich zawartych. 

 
 
 
 

§ 6 
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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. 

3. Sprawy sporne z niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a gdy okaże się to 
niemożliwe przez sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy, to jest miejsca w którym 
Stypendysta odbywa kształcenie, będącym także siedzibą biura Projektu. 
   

 
§ 7 

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

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

(podpis Rektora) 
 

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

(podpis Stypendysty) 

 


