
 

Projekt UDA-POKL.04.01.01-00-073/13-00 
Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie bioekonomii oraz utworzenie kwalifikacji 

zawodowej „Młodszy menadżer jakości” 
Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

2007-2013, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, 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 potencjału dydaktycznego uczelni. 

Załącznik nr 7 Wzór umowy na zagraniczny staż dydaktyczno-naukowy 

 

Umowa na zagraniczny staż dydaktyczno-naukowy 
 

Zawarta w Warszawie w dniu …….. roku pomiędzy:  

a) Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z siedzibą przy ul. 

Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa, NIP: 525-000-74-25, REGON: 000001784, 

reprezentowaną przez 

prof. dr hab. Jana Niemca – Prorektora ds. Nauki, zwanego w dalszej części umowy „Uczelnią”,  

b) Panem/Panią ……………………………………………………………………………………. 

zamieszkałym/łą w ………………………………………………………………………………. 

legitymującym/cą się dowodem osobistym seria ……… nr ……………………………………. 

posiadającym/cą nr PESEL ……………..…… i nr NIP………………………………………… 

rozliczającym/ą się z Urzędem Skarbowym …………………………………………………….. 

ubezpieczonym/ą w oddziale NFZ: ……………………………………………………………... 

zwanym/zwaną w dalszej części umowy „Stypendystą”,  

§1. 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w ramach projektu: Program doskonalenia dydaktyki SGGW 

w dziedzinie bioekonomii oraz utworzenie kwalifikacji zawodowej „Młodszy menadżer 

jakości”. Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr umowy UDA-POKL.04.01.01-00-073/13-00. Zadanie nr 3 

„Staże i stypendia dla kadry dydaktycznej”. 
§2. 

Przedmiotem umowy jest przyznanie stypendium na zagraniczny staż dydaktyczno-naukowy.  

§3. 

1. Uczelnia zobowiązuje się do wpłaty Stypendyście jednorazowego stypendium na okres 1 

miesiąca w wysokości ………………… zł (słownie: ……………………………………..). 

2. W okresie pobierania stypendium Stypendysta zobowiązany jest do odbycia 1-miesięcznego 

zagranicznego, bezpłatnego stażu dydaktyczno-naukowego w wiodących ośrodkach 

akademickich w zakresie nowych specjalności: bioekonomia lub łańcuchy dostaw lub 

zarządzanie jakością lub ścieżki kwalifikacji zawodowej „Młodszy menadżer jakości”.  

3. Uczelnia zobowiązuje się także do dofinansowania kosztów przejazdu w obie strony 

Stypendysty na 1-miesięczny, zagraniczny, bezpłatny staż dydaktyczno-naukowy do 

wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).  

4. Zgodnie z zapisami Art. 21, ust. 1, pkt. 137 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 361 z późn. zm.) wolne od 

podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc 

udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których 

mowa w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 

1240 z późn. zm.) w związku z tym Uczelnia nie odprowadza od stypendium naukowego 

zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach określonych w Ustawie z dnia 

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2012, poz. 361 ze zm.).  

5. Stypendyści zatrudnieni na podstawie umów o pracę w Szkole Głównej Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie będą podlegać ubezpieczeniom społecznym jako pracownicy. Nie 

będą odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne za nich jako stypendystów.  

6. Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne będą odprowadzane od stypendystów 

będących doktorantami SGGW, jeżeli nie mają oni innych tytułów rodzących obowiązek 

ubezpieczeń społecznych. 

7. Stypendysta jest zobowiązany do posiadania dokumentu uprawniającego do korzystania z 

opieki zdrowotnej na terytorium kraju, w którym odbywa staż, a także do ubezpieczenia się we 



własnym zakresie (w tym od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków) na czas 

podróży i pobytu w zagranicznej uczelni. 

§4. 

Wypłata przez Uczelnię środków wymienionych w § 3 nastąpi na konto bankowe Stypendysty nr 

…………………………………………………… w terminie wypłat obowiązujących w Uczelni.  

§5. 

Stypendia dydaktyczno-naukowe oraz pokrycie kosztów przejazdu w obie strony, o których mowa 

w § 3, wypłacane będą przez Uczelnię w ramach Projektu Program doskonalenia dydaktyki 

SGGW w dziedzinie bioekonomii oraz utworzenie kwalifikacji zawodowej „Młodszy 

menadżer jakości”, nr umowy UDA-POKL.04.01.01-00-073/13-00, Zadanie nr 3 „Staże i 

stypendia dla kadry dydaktycznej”. 
§6. 

1. Stypendysta oświadcza, że deklaruje wolę udziału w projekcie, o którym mowa § 1 zgodnie z 

warunkami przewidzianymi w umowie o dofinansowanie Projektu nr POKL.04.01.01-00-

073/13 zawartej dn. 5 maja 2014 r. przez Uczelnię z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z 

siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47a reprezentowanym przez Paulinę 

Gąsiorowicz-Płonkę i Lecha Grabowskiego.  

2. Stypendysta oświadcza, że w celu udokumentowania spełnienia wymogów formalnych 

rekrutacji, złożył następujące dokumenty:  

a. Wniosek o przyznanie stypendium na zagraniczny staż dydaktyczno-naukowy – załącznik 

nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendiów na zagraniczne staże dydaktyczno-naukowe 

dla kadry akademickiej oraz doktorantów SGGW w ramach projektu: Program 

doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie bioekonomii oraz utworzenie kwalifikacji 

zawodowej „Młodszy menadżer jakości”, finansowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr umowy UDA-POKL.04.01.01-00-073/13-00, zwanego 

dalej Regulaminem, 

b. Plan stażu dydaktyczno-naukowego ze wskazaniem wykorzystania efektów wyjazdu w 

zakresie nowych specjalności: bioekonomia lub łańcuchy dostaw lub zarządzanie jakością 

lub ścieżki kwalifikacji zawodowej „Młodszy menadżer jakości”, z uzasadnieniem, 

zaakceptowany przez Kierownika Katedry i promotora w przypadku doktorantów,  

c. Zgodę instytucji przyjmującej z terminem odbycia stażu, 

d. Informację o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji, 

e. Doktoranci - opinię promotora, z poparciem kierownika studium doktoranckiego lub opinię 

bezpośredniego przełożonego w odniesieniu do doktorów, 

f. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dyplomu doktorskiego, 

g. w przypadku pracowników zaświadczenie o zatrudnieniu w SGGW na czas nie krótszy niż 

30.06.2015,  

h. w przypadku doktorantów zaświadczenie o studiowaniu na studiach doktoranckich, 

i. Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące danych osobowych – załącznik nr 3 do 

Regulaminu 

j. Oświadczenie, że Stypendysta nie pobiera innego stypendium wyjazdowego lub 

naukowego podczas trwania stypendium w ramach projektu: Program doskonalenia 

dydaktyki SGGW w dziedzinie bioekonomii oraz utworzenie kwalifikacji zawodowej 

„Młodszy menadżer jakości” – załącznik nr 4 do Regulaminu  

k. Zakres danych osobowych Stypendysty wymaganych do systemu PEFS – załącznik nr 5 do 

Regulaminu. 

3. Stypendysta zobowiązuje się do: 

a. zrealizowania wyjazdu na 1-miesięczny zagraniczny staż dydaktyczno-naukowy do 

ośrodka akademickiego w tematyce bioekonomii lub łańcuchów dostaw lub zarządzania 

jakością lub kwalifikacji zawodowej „Młodszy menadżer jakości” do końca maja 2015 

roku dla drugiej edycji konkursu. 



b. przygotowania i złożenia sprawozdania z wyjazdu do Koordynatora Zadania 3 nie później 

niż 14 dni kalendarzowych po powrocie nt. przebiegu aktywności dydaktyczno-

naukowych w trakcie stażu oraz osiągniętych rezultatach ze wskazaniem wykorzystania 

efektów wyjazdu w zakresie nowych specjalności: bioekonomia lub łańcuchy dostaw lub 

zarządzanie jakością lub ścieżki kwalifikacji zawodowej „Młodszy menadżer jakości” 

oraz określenia sposobu w jaki zostaną upowszechnione wyniki pracy badawczo-

naukowej. Jako załącznik do sprawozdania należy dołączyć potwierdzenie pobytu w 

ośrodku, w którym stypendysta przebywał (załącznik 2 do Regulaminu). 

4. Stypendysta zobowiązuje się do zwrotu pobranego stypendium (§3 ust. 1) oraz kosztów 

przejazdu (§3 ust. 3) w terminie 21 dni od dnia otrzymania wezwania Uczelni zobowiązującego 

do zwrotu stypendium wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych licznych od dnia przekazania tych środków w sytuacji, gdy: 

1) stypendysta nie wyjedzie w okresie pobierania stypendium naukowego na staż 

zagraniczny lub też odbędzie go przez okres krótszy niż wymagany 1 miesiąc, 

2) utraci w okresie pobierania stypendium naukowego status pracownika lub doktoranta  

Uczelni, 

3) Stypendysta nie złoży u Koordynatora Merytorycznego Zadania 3 sprawozdania z 

wyjazdu zagranicznego (nie później niż 14 dni kalendarzowych po powrocie z wyjazdu).  

§7. 

Zawarcie umowy oznacza akceptację przez Stypendystę postanowień „Regulaminu przyznawania 

stypendiów na zagraniczne staże dydaktyczno-naukowe dla kadry akademickiej oraz doktorantów 

SGGW w ramach projektu: Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie bioekonomii 

oraz utworzenie kwalifikacji zawodowej „Młodszy menadżer jakości”, finansowanym w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr POKL.04.01.01-00-073/13, dostępnego na stronie 

projektu http://ksztalcenie.wne.sggw.pl/ 

§8. 

Umowa niniejsza ma charakter umowy nienazwanej i nie uprawnia strony do sądowego 

dochodzenia zawarcia umowy o pracę w oparciu o jej postanowienia, ani nawiązania stosunku pacy 

w oparciu o inną podstawę. 

§9. 

1) Zapisy umowy nie są sprzeczne z obowiązującym prawem w Polsce. 

2) Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§10. 

Spory wynikające z mniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Uczelni.  

§11. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Uczelni oraz jeden dla 

Stypendysty.  

  

 

Stypendysta  Uczelnia 

 

……………………………… 

  

……………………………… 

 

 

 

 


