Załącznik nr 1

UMOWA
stażowa doktoranci (SD)

zawarta w dniu …………………………………. pomiędzy:
Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń,
NIP: 879 017 72 91, Regon: 000001324,
zwanym dalej "Uniwersytetem", reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………..,
a
…………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko, adres - miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania)

zwaną/ym dalej "Stażystą”
zwanymi dalej łącznie „Stronami”.
§1
Przedmiotem umowy jest określenie zasad finasowania stażu odbywanego przez Stażystę w
…………………………………..…………. .
(nazwa jednostki przyjmującej)

§2
Do zasad przyznawania, finansowania i rozliczania stażu oraz praw, obowiązków i współdziałania
Stron umowy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.).
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§3
Miejscem odbycia stażu jest: ……………………….…………. zwana/y dalej „jednostką
przyjmującą”.
Datę rozpoczęcia odbywania stażu Strony ustalają na dzień …………………, który jest
jednocześnie dniem rozpoczęcia pobytu w zagranicznym ośrodku naukowym.
Czas pobytu w zagranicznym ośrodku naukowym wynosi …………… dni.
Program stażu jest ustalany przez Stażystę w porozumieniu z bezpośrednim przełożonym i
stanowi załącznik do niniejszej umowy.
Wszelkie zmiany w terminie i programie odbywania stażu następują na pisemny wniosek
zaopiniowany przez bezpośredniego przełożonego Stażysty oraz za zgodą jednostki
przyjmującej.
§4
Uniwersytet zobowiązuje się przyznać środki w wysokości:
1) …….. zł (słownie:……..), stanowiące ryczałt na pokrycie przez Stażystę kosztów
związanych z podróżą do jednostki przyjmującej,
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2) ……. zł (słownie: ………….) stanowiące ryczałt na pokrycie kosztów utrzymania i
zakwaterowania podczas odbywania stażu.
Środki, o których mowa w ust. 1 Uniwersytet przekaże Stażyście po potrąceniu zaliczek na
podatek dochodowy na rachunek bankowy nr ……………………….………… w banku
…………………………………………………………. w w terminie do dnia ………………………. .
§5
Stażysta jest zobowiązany do posiadania przez okres odbywania stażu co najmniej
podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego uwzględniającego w szczególności
ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu do szpitala, obejmującego pobyt w jednostce
przyjmującej oraz podróż do jej siedziby i podróż powrotną do Polski.
Stażysta będący obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, o ile
podlega tam ubezpieczeniu, jest zobowiązany do posiadania co najmniej Europejskiej
Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego jeżeli jednostka przyjmująca znajduje się w kraju
członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu.
Stażysta jest zobowiązany do przedstawienia Uniwersytetowi potwierdzenia posiadania
ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem
odbywania stażu w jednostce przyjmującej.
§6
Stażysta, który odbył staż finansowany w ramach konkursu, jest zobowiązany do złożenia
przewodniczącemu odpowiedniej Rady Dziedzinowej oraz dyrektorowi odpowiedniej
Szkoły Doktorskiej sprawozdania z odbytego stażu w terminie 2 miesięcy od zakończenia
stażu.
Brak spełnienia któregokolwiek z wymienionych w ust. 1 warunków stanowi podstawę do
uznania umowy za niewykonaną i skutkuje obowiązkiem zwrotu Uniwersytetowi przez
Stażystę w całości przyznanych środków na wydatki określone w § 4 ust. 1 umowy wraz z
odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia przekazania środków do dnia ich
zwrotu.
§7
Stażysta zobowiązuje się do odbycia stażu w oparciu o:
1) program stażu;
2) powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
3) zasady dobrej praktyki w danej dziedzinie lub dyscyplinie naukowej;
4) wewnętrzne przepisy obowiązujące w jednostce przyjmującej;
5) postanowienia umowy.
Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne, powstałe w związku z
odbywaniem stażu szkody poniesione przez Stażystę lub osoby trzecie.

§8
Koszty działalności wynikające z realizacji umowy, obejmujące w szczególności koszty obsługi
administracyjno-finansowej wypłaty środków finansowych na odbycie stażu, pokrywa
Uniwersytet.
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§9
W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
Spory wynikłe w toku realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy
dla siedziby Uniwersytetu.
§ 10
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
Stażysta, a dwa Uniwersytet.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej, pod
rygorem nieważności.
Załącznikiem do niniejszej umowy jest program stażu.

……………………………….

…………………………………

(Stażysta)

(Uniwersytet)
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