
UMOWA Nr………................................................



o finansowanie stypendium naukowego nr…....................................1\dla wybitnego młodego naukowca.

W dniu .........................................1\ w Warszawie pomiędzy: 
Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanym dalej "Ministrem", reprezentowanym przez:

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

- na podstawie pełnomocnictwa z dnia………………, nr……………………..

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

- na podstawie pełnomocnictwa z dnia………………, nr……………………..

 - obsługę umowy zapewnia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 00-529 Warszawa, ul. Wspólna 1/3, Regon 140533156, NIP 701-00-14-467, zwane dalej „Ministerstwem”

a
.......................................................................................................................................................

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

(nazwa i adres jednostki naukowej NIP, REGON - w przypadku uczelni podać także nazwę podstawowej jednostki organizacyjnej zgodnie z art. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm. i Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455)

zwaną(ym) dalej "Jednostką", reprezentowaną(ym) przez:

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

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

na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr …………………… z dnia 

……………. 

została zawarta umowa następującej treści:


§ 1.
Przedmiotem umowy jest finansowanie stypendium naukowego ustanowionego decyzją Ministra z dnia………………nr…………………………dla wybitnego młodego naukowca:

.................................................................................................................................,
(imię i nazwisko adres - miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania)

§ 2.
	Do zasad przyznawania, finansowania i rozliczania stypendium oraz praw, obowiązków i współdziałania stron umowy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2014 r., poz. 422).
	Środki finansowe na stypendium nie mogą być wydatkowane przez Jednostkę na inne cele. 


§ 3.
	Jeżeli Stypendysta zaprzestanie działalności naukowej w okresie pobierania stypendium podlega ono zwrotowi.
	W przypadku przerwy w działalności naukowej Stypendysty związanej z urlopem macierzyńskim lub wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych 
w przepisach Kodeksu pracy, albo jego długotrwałej choroby, w tym wymagającej rehabilitacji, wypłata stypendium ulega zawieszeniu. 

Przerwy w działalności naukowej, o których mowa w ust. 2 nie uznaje się za zaprzestanie działalności naukowej, jeżeli bezpośrednio po ich zakończeniu stypendysta podejmie pracę naukową lub w stosunku do stypendysty zostanie orzeczona trwała niezdolność do pracy. 
	 O przypadku, o którym mowa w ust. 2 Jednostka ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Ministerstwo.

§ 4.
	Stypendium przysługuje w okresie zatrudnienia Stypendysty w Jednostce.


	Z dniem podjęcia przez Stypendystę zatrudnienia w Jednostce, innej niż 


………………………………………………………………………………………………,
                                                                                   (nazwa jednostki będącej stroną umowy) 
                  niniejsza umowa ulega rozwiązaniu.

	W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Jednostka zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu środków niewykorzystanych na realizację umowy.


§ 5.
	Termin rozpoczęcia finansowania stypendium strony ustalają na dzień zawarcia umowy, a zakończenia finansowania stypendium na dzień ................................... 2\ .
	Okres finansowania stypendium wynosi………..miesięcy.
	W terminie 60 dni od daty zakończenia finansowania stypendium Jednostka przekaże Ministerstwu informację o łącznej wysokości przekazanych przez Jednostkę Stypendyście środków.


§ 6.
	Na realizację umowy Minister przyznał w drodze decyzji środki finansowe w łącznej wysokości………….zł, słownie: ……………………………………………………zł, które będą przekazywane do 10. dnia każdego miesiąca przez Jednostkę Stypendyście w wysokości…………….. zł, na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Jednostką a Stypendystą, której kopia zostanie niezwłocznie przekazana przez Jednostkę do Ministerstwa.
	Środki finansowe będą przekazywane Jednostce przez Ministerstwo, w drodze przelewów bankowych na rachunek w…………………………………………………     

................................................................................................................................................
nr ................................................................................................. , w ratach półrocznych.
Główny księgowy/Kwestor

         (podpis i pieczęć)

	Przychody uzyskane w związku z finansowaniem stypendium, jako korzyści uboczne, przysługują Jednostce.


	Środki finansowe niewykorzystane na realizację umowy podlegają zwrotowi, nie później niż 60 dni od dnia zakończenia umowy. Wpłat należy dokonać w NBP O/O 
w Warszawie na rachunek Ministerstwa:

- nr 03 1010 1010 0032 5822 3000 0000, jeśli dotyczą środków przekazanych przez Ministerstwo w bieżącym roku budżetowym,
- nr 50 1010 1010 0032 5822 3100 0000, jeśli dotyczą środków przekazanych 
w ubiegłych latach budżetowych.

§ 7.
Jednostka nie może żądać waloryzacji lub podwyższenia przyznanych środków finansowych.

§ 8.
	W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub sporu pomiędzy Jednostką 
i Stypendystą dotyczącego wypłaty stypendium, Jednostka ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Ministerstwo o tym fakcie.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Minister może wstrzymać dalsze finansowanie stypendium lub/i żądać zwrotu wypłaconych do tej pory środków.

§ 9.
W przypadku rozwiązania umowy przez strony za obopólnym porozumieniem z powodu zaistnienia okoliczności od nich niezależnych, Minister zobowiązany jest do uznania dotychczas dokonanych wypłat stypendium.

§ 10.
                  Środki finansowe nieprawidłowo wykorzystane przez Jednostkę podlegają zwrotowi 
na rachunek bankowy Ministerstwa wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi za okres od dnia stwierdzenia przez Ministra nieprawidłowego wykorzystania tych środków finansowych, do dnia ich zwrotu.
§ 11.
Koszty działalności Jednostki wynikające z realizacji niniejszej umowy, obejmujące 
w szczególności koszty obsługi administracyjno-finansowej wypłaty stypendium, pokrywa Jednostka.
§ 12.
Minister ma prawo dokonania kontroli przebiegu wykonywania umowy. 

                                                                § 13.
Postanowienia szczególne:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

§ 14.
Wierzytelności wobec Ministra wynikające z niniejszej umowy, nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody Ministra.

§ 15.
	W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Spory wynikłe w toku realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Ministra.



§ 16.
	Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Ministerstwo a po jednym Jednostka oraz Stypendysta.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane na wniosek Jednostki, złożony nie później niż 45 dni przed upływem terminu zakończenia finansowania, 
o którym mowa w § 5 ust. 1. Wniosek może być złożony wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
	Zmiana umowy wywołująca skutki finansowe w danym roku budżetowym może być dokonana nie później niż do dnia 15 listopada tego roku.




Minister				                   Jednostka


1.  .........................................................			        1.  .................................................................................
(podpis i pieczęć służbowa)                                                       	   (podpis i pieczęć służbowa)			            (Kierownik Jednostki – podpis i pieczęć  służbowa)


2.  ............................................			        2. ..............................................................
   (podpis i pieczęć służbowa)	                                          (Główny księgowy/kwestor – podpis i pieczęć służbowa)



                                                                                            3. ……………………………………
                                                                                                  (Pieczęć Jednostki)





1/  nr umowy, nr stypendium i datę zawarcia umowy wpisze Ministerstwo 
2/  wypełnia Ministerstwo na podstawie liczby miesięcy podanej w § 5 ust. 2




