
Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 73/2016/2017 

Rektora UKW 

z dnia 11 lipca  2017 r. 

 
                                                                UMOWA  
zawarta dnia ……………….. pomiędzy 
 
1. Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy (85-064 

Bydgoszcz, ul. Jana Karola Chodkiewicza 30) , NIP 5542647568, zwanym dalej 

ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:  

 

       • ………………………………. Prorektora ds. Nauki  

 

      przy  kontrasygnacie ……………………………………………… 

 

      zwanym dalej „Uniwersytetem”  

 

a 

 

 

2. …………………………….., zamieszkałym w ……………………………, 

PESEL………….zwanym dalej „ Pracownikiem ”  

 

W związku ze wszczęciem przewodu doktorskiego i  z  przyznaniem  Pracownikowi -na 

podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w 

sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski 

(Dz.U. Nr z 2011r. Nr 160, poz. 956 )- stypendium doktorskiego , Strony  postanawiają co 

następuje: 

 
 
                                                                     § 1 

 
Pracownik będzie otrzymywał stypendium doktorskie wysokości…………………………….  
(………………………………………………………...) złotych miesięcznie. 

 
 
                                                               § 2 
 
Stypendium o którym mowa w § 1 będzie wypłacane: 
 

1. przez okres (…………………..) miesięcy, to jest od dnia…. do dnia………  
      nie dłużej jednak niż do dnia obrony pracy doktorskiej 
2. w terminie do dnia 1 (pierwszego) każdego miesiąca, 
3. przelewem na rachunek bankowy Pracownika   numer……………………….. 

 
 
§ 3 

 



1. W okresie pobierania stypendium Pracownik  ma obowiązek składania  co 6 miesięcy 
organowi przyznającemu stypendium ( za pośrednictwem Działu Nauki)  pisemnej 
informacji o postępach w pracy naukowej. 
 

2. Informacja , o której mowa w ust.1 powinna być zaopiniowana ( z zachowaniem formy 
pisemnej ) przez promotora. 

 
 

§ 4 
 
Przyznane stypendium  zostanie cofnięte  jeżeli Pracownik  nie wykazuje dostatecznych 
postępów w pracy naukowej. 
 
 

§ 5  
 
Pobrane stypendium podlega zwrotowi w całości jeżeli: 
 
1. zostanie cofnięte z przyczyn , o których mowa w § 4, 
2. w okresie dwóch lat od dnia zaprzestania pobierania tego stypendium Pracownik nie 

przystąpi do obrony rozprawy doktorskiej.  
 
 

§ 6 
 
1. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej. 
 
2. W sprawach, których umowa nie reguluje , zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków 
przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski (Dz. U .z 2011r.  
Nr 160, poz. 956) oraz ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 2183). 

 
3. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po 1 (jednym) 

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 
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