Załącznik nr 4
do Regulaminu przyznawania specjalnego
stypendium naukowego „EOPG-KNOW”

UMOWA STYPENDIALNA

Nr umowy: ..............................................
Umowa o przekazywanie specjalnego stypendium naukowego „EOPG-KNOW” dla studentów
specjalności Eksploracja Obszarów Polarnych i Górskich objętej patronatem Centrum
Studiów Polarnych, które uzyskało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego
(KNOW)
zawarta w ………………………………………… w dniu .............................. pomiędzy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej „Przyznającym”
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………

a
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………
(Imię i nazwisko magistrantki/magistranta)

zamieszkałą/ym w: …………………………………………………… ul. ………………………............………………….
legitymującą/ym się ……………………………………………..... PESEL: ..................................................
(seria i nr dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość)

zwaną/ym dalej „Stypendystą”.
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Przedmiot umowy
§1
1. Umowa dotyczy przekazywania specjalnego stypendium naukowego „EOPG-KNOW”,
zgodnie z Regulaminem przyznawania specjalnego stypendium naukowego „EOPGKNOW” dla magistrantów specjalności Eksploracja Obszarów Polarnych i Górskich objętej
patronatem Centrum Studiów Polarnych, które uzyskało status Krajowego Naukowego
Ośrodka Wiodącego (KNOW), zwanego dalej Regulaminem.
2. Stypendysta oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, o którym mowa w ust. 1,
oraz zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim przepisów.
3. Umowa zostaje zawarta na semestr…………. roku akademickiego.……………/……………….
Warunki przekazywania stypendium „EOPG-KNOW”
§2
1.

Przyznający zobowiązuje się do przekazywania stypendium „EOPG-KNOW” w wysokości
…………. PLN (słownie: ………………………………………………………… złotych 00/100) miesięcznie.
Stypendium „EOPG-KNOW” będzie wypłacane w transzach miesięcznych.
2. Stypendium „EOPG-KNOW” będzie wypłacane na następujący rachunek bankowy
wskazany przez Stypendystę:
Nazwa banku:
Nr konta
bankowego:

-

-

-

-

-

-

Imię i nazwisko
posiadacza konta
bankowego:

3. Pierwsza transza stypendium „EOPG-KNOW” zostanie wypłacona po zawarciu niniejszej
umowy stypendialnej (nie później niż 30 dni od dnia zawarcia umowy).
4. W przypadku opóźnienia w wypłacie z budżetu państwa środków uzyskanych z dotacji,
o której mowa w art. 94b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym na rachunek bankowy Przyznającego, transza przysługującego
stypendium „EOPG-KNOW” może być wypłacona z opóźnieniem w stosunku do
terminów miesięcznych, jednak niezwłocznie po ustaniu przyczyn opóźnienia. Z tytułu
opóźnienia Stypendyście nie przysługuje prawo do naliczania odsetek.
5. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) wsparcie
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finansowe, jakie otrzyma Stypendysta podlega zwolnieniu z obowiązku płacenia podatku
dochodowego od osób fizycznych.
Obowiązki Stypendysty
§3
Stypendysta jest zobowiązany do:
1) dołożenia wszelkich starań do prowadzenia badań naukowych w celu ukończenia
studiów magisterskich;
2) przestrzegania przepisów zawartych w Regulaminie;
3) niezwłocznego pisemnego zawiadamiania Przyznającego o wszelkich zmianach
dotyczących poniższych informacji, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od
daty ich zaistnienia:
a) przerwanie prowadzenia pracy naukowej przez Stypendystę,
b) skreślenie z listy uczestników studiów magisterskich,
c) przebywanie na urlopie innym niż wypoczynkowy,
d) przedłużenie sesji lub studiów magisterskich,
e) zmiana miejsca zamieszkania oraz danych teleadresowych,
f) nadanie Stypendyście tytułu magistra;
4) zamieszczenia w pracy magisterskiej, a także we wszystkich publikacjach lub
wystąpieniach publicznych odbywających się w okresie, w którym jest Stypendystą,
informacji, że jest lub był Stypendystą w ramach specjalnego stypendium naukowego
„EOPG-KNOW” dla magistrantów specjalności Eksploracja Obszarów Polarnych i Górskich
objętej patronatem Centrum Studiów Polarnych, które uzyskało status Krajowego
Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW); informacja powinna zostać zamieszczona
w języku, w którym sporządzona została praca magisterska, publikacja lub w którym
prowadzone jest wystąpienie publiczne.
Zasady i tryb wstrzymania wypłaty stypendium „EOPG-KNOW” lub jego utraty
§4
1. Stypendium „EOPG-KNOW” może być wstrzymane w oparciu o przepis § 6 ust. 2
Regulaminu.
2. Decyzje o wstrzymaniu stypendium „EOPG-KNOW” i decyzje o wznowieniu wypłaty
stypendium „EOPG-KNOW” podejmuje Przewodniczący CSP, po zasięgnięciu opinii
Komisji Stypendialnej CSP.
3. Wstrzymanie stypendium „EOPG-KNOW” polega na czasowym zawieszeniu
przekazywania Stypendyście przysługujących transz, przy czym możliwe jest:
1) po usunięciu lub wyjaśnieniu przyczyn wstrzymania stypendium „EOPG-KNOW” –
wznowienie wypłat transz;
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2) w przypadku potwierdzenia wystąpienia określonych w § 5 ust. 1 niniejszej umowy
przesłanek – odebranie stypendium „EOPG-KNOW”.
4. Wznowienie wypłaty stypendium „EOPG-KNOW” następuje niezwłocznie, nie później niż
w ciągu 14 dni roboczych od daty podjęcia decyzji o kontynuowaniu wypłat.
§5
1. Stypendysta może utracić prawo do otrzymywania stypendium „EOPG-KNOW”
w szczególności w przypadku:
1) przerwania prowadzenia pracy naukowej, rozumianego jako brak w okresie
pobierania stypendium obiektywnie sprawdzalnych osiągnięć naukowych;
2) przerwania studiów magisterskich, rozumianego jako skreślenie z listy uczestników
studiów magisterskich;
3) zmiany tematyki i zakresu pracy magisterskiej na inną;
4) uzyskania tytułu magistra geografii na specjalności EOPG;
5) złożenia fałszywych lub niezgodnych ze stanem faktycznym dokumentów w celu
uzyskania lub kontynuowania pobierania stypendium „EOPG-KNOW”;
6) naruszenia warunków niniejszej umowy;
7) wystąpienia innych okoliczności wynikających z nieprzestrzegania Regulaminu .
2. O utracie prawa do otrzymywania stypendium „EOPG-KNOW”, w przypadkach
określonych w ust. 1, decyduje Przewodniczący CSP, po zasięgnięciu opinii Komisji
Stypendialnej CSP. Przewodniczący CSP informuje o tym fakcie Stypendystę, określając
miesiące, za które Stypendysta traci prawo do stypendium „EOPG-KNOW”.
3. Utrata prawa do pobierania stypendium „EOPG-KNOW” skutkuje zaprzestaniem wypłaty
stypendium „EOPG-KNOW” i rozwiązaniem niniejszej umowy.
4. Przypadek, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 skutkuje koniecznością zwrotu otrzymanego
wcześniej stypendium „EOPG-KNOW” wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla
zaległości podatkowych. W przypadku zwrotu środków odpowiednie zastosowanie mają
zasady wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.).
5. W przypadku, gdy na podstawie ust. 1 pkt. 1 – 4 oraz pkt. 6 – 7 Stypendysta utracił
prawo do otrzymywania stypendium „EOPG-KNOW” za miesiące, za które zostało już
ono wypłacone, Przewodniczący CSP może podjąć decyzję o zwrocie, przy czym ust. 4
stosuje się odpowiednio.

Postanowienia końcowe
§6
Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz postanowienia Regulaminu.
§8
1. Ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy Strony będą starały się
rozwiązać polubownie.
2. W przypadku braku porozumienia spór rozpozna właściwy sąd powszechny.
3. Umowa zostaje zawarta na okres realizacji przez Strony wynikających z niej obowiązków.
§9
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

Podpisy:

…………………………………………….
(Przyznający)

……………………..………………….
(Stypendysta)
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