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Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Fundacji UAM nr Z/2015/09/22/02 

 
ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH 

FUNDACJI UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 

1. Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwana dalej 
„Fundacją”, w celu przyczynienia się do rozwoju naukowego doktorantów 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwanego dalej „UAM”, 
przyznaje w drodze konkursu stypendia naukowe, zwane dalej „Stypendiami”.  

2. Stypendia przyznawane są na 1 (słownie: jeden) rok akademicki.  

3. Stypendium można otrzymać tylko 1 (słownie: jeden) raz.  

4. Fundacja ogłasza informację o konkursie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, na 
stronie internetowej Fundacji pod adresem 
http://www.fundacja.ppnt.poznan.pl, jednakże Fundacja może upowszechniać 
informację o konkursie także za pośrednictwem innych mediów.  

5. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, winno być każdorazowo 
opublikowane nie później niż do dnia 15. (słownie: piętnastego) września 
bezpośrednio poprzedzającego rok akademicki, na który Stypendia mają być 
przyznane.  

§ 2. 

1. O Stypendium może ubiegać się zainteresowana osoba, zwana dalej 
„Wnioskodawcą”, która w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w 
postanowieniu § 3 niniejszych zasad, spełniają łącznie następujące warunki:  
a) ma wykształcenie wyższe;  
b) jest czynnym doktorantem UAM.  

2. Wnioskodawcą nie może być pracownik Fundacji.  

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM 

§ 3. 

1. Warunkiem rozpoznania przez Fundację wniosku o przyznanie Stypendium jest 

rzetelne wypełnienie formularza online dostępnego na stronie internetowej 

Fundacji pod adresem http://www.fundacja.ppnt.poznan.pl oraz załączenie do 

niego załączników, o których mowa w ust. 2 i 3 poniżej.   

2. Do wniosku (formularza zgłoszeniowego) o przyznanie Stypendium należy 

załączyć obrazy (skany) następujących dokumentów:  

a) w przypadku realizacji przez Wnioskodawcę projektu związanego z 
koniecznością wykonania doświadczeń na zwierzętach – obraz oryginału 

http://www.fundacja.ppnt.poznan.pl/
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dokumentu zawierającego zgodę właściwej komisji etycznej wymaganą na 
podstawie przepisów o doświadczeniach na zwierzętach,  

b) w przypadku realizacji przez Wnioskodawcę projektu naukowego 
obejmującego badania nad gatunkami roślin, zwierząt lub grzybów objętych 
ochroną gatunkową albo na obszarach objętych ochroną – obraz oryginału 
dokumentu zawierającego zgodę lub zezwolenia wymagane na podstawie 
przepisów o ochronie przyrody,  

c) w przypadku realizacji przez Wnioskodawcę projektu naukowego 
obejmującego prowadzenie badań nad organizmami genetycznie 
zmodyfikowanymi lub z zastosowaniem takich organizmów – obraz oryginału 
oświadczenia kierownika jednostki naukowej, w której projekt ma być 
realizowany, o posiadaniu zgody wymaganej na podstawie przepisów o 
organizmach genetycznie zmodyfikowanych;  

d) obraz oryginału aktualnej opinii o Wnioskodawcy wydanej przez opiekuna 
naukowego Wnioskodawcy. 

3. Do wniosku (formularza zgłoszeniowego) o przyznanie Stypendium należy 
załączyć obraz (skan) odręcznie podpisanego przez Wnioskodawcę oświadczenia 
o treści wskazanej w załączniku nr 1 do niniejszych zasad.  

4. Wniosek o przyznanie Stypendium na dany rok akademicki składa się w terminie 
do dnia 10. (słownie: dziesiątego) października włącznie tego roku 
akademickiego.  

5. Fundacja może w każdym czasie zażądać od Wnioskodawcy, aby okazał bez 
zbędnej zwłoki oryginały lub urzędowo poświadczone kopie dokumentów, o 
których mowa w ust. 2 powyżej.  

6. Wniosek o przyznanie Stypendium może być cofnięty przez Wnioskodawcę na 
każdym etapie postępowania do chwili przyznania Stypendium, poprzez złożenie 
Fundacji stosownego oświadczenia sporządzonego w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności.  

7. Nie podlega rozpoznaniu przez Fundację wniosek o przyznanie Stypendium:  
a) złożony przez osobę, która nie spełnia kryteriów wskazanych w postanowieniu 

§ 2 niniejszych zasad, lub  
b) który nie spełnia kryteriów wskazanych w ust. 1 powyżej, w szczególności, gdy 

nie zawiera wszystkich wymaganych formularzem informacji lub 
odpowiednich załączników, lub   

c) złożony po terminie wskazanym w ust. 4 powyżej.  

RADA FUNDUSZU  

§ 4. 

1. Oceny merytorycznej wniosku o przyznanie Stypendium dokonuje rada funduszu 
celowego pod nazwą „Stypendia Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu”, zwana dalej „Radą Funduszu”, w skład której wchodzą:  
a) Rektor UAM albo upoważniony przez Rektora UAM Prorektor właściwy ds. 

studiów doktoranckich,  
b) Prezes Zarządu Fundacji albo osoba przez niego upoważniona,  
c) przedstawiciel Rady Nadzorczej Fundacji, desygnowany do pełnienia tej 

funkcji uchwałą Rady Nadzorczej Fundacji,  
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d) pracownik Fundacji upoważniony przez Zarząd Fundacji.  

2. Członkostwo w Radzie Funduszu osób, o którym mowa w ust. 1 pkt a) oraz b) 
powyżej, ustaje z dniem zaprzestania pełnienia funkcji odpowiednio: Rektora 
UAM albo Prezesa Zarządu Fundacji. Członkowie Rady Funduszu, o których mowa 
w ust. 1 pkt c) albo d) powyżej, powoływani są na trwające 4 (słownie: cztery) 
lata kadencje, jednakże z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.   

3. Upoważnienie do działania w imieniu osób wskazanych odpowiednio w ust. 1 pkt 
a), b) oraz d) powyżej, winno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie.  

4. Upoważnienie udzielone danej osobie, o której mowa w ust. 1 powyżej, wygasa 
w chwili odwołania udzielonego jej upoważnienia przez osobę lub organ Fundacji, 
który go udzielił, zaś w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt a) lub b) 
powyżej, także z upływem dnia, w którym osoba, która upoważnienia udzieliła, 
zaprzestanie pełnienia funkcji odpowiednio: Rektora UAM albo Prezesa Zarządu 
Fundacji.  

5. Odwołanie upoważnienia powinno być pod rygorem nieważności sporządzone na 
piśmie i wywołuje skutek względem Fundacji i Rady Funduszu z dniem doręczenia 
go Fundacji.  

6. Funkcję Przewodniczącego Rady Funduszu pełni aktualnie urzędujący Prezes 
Zarządu Fundacji albo osoba przez niego upoważniona.  

OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKU  

§ 5. 

1. Wniosek o przyznanie Stypendium podlega ocenie merytorycznej dokonywanej 
przez Radę Funduszu.  

2. Wniosek o przyznanie Stypendium opiniowany jest przez wybranych przez Radę 
Funduszu recenzentów będących uznanymi autorytetami naukowymi.  

3. Dane recenzentów, o których mowa w ust. 2 powyżej, oraz ich rekomendacje i 
opinie są niejawne.  

4. Przy ocenie merytorycznej wniosku o przyznanie Stypendium brane są pod uwagę 
twórcze osiągnięcia naukowe Wnioskodawcy uzyskane przez Wnioskodawcę w 
okresie poprzedzającym ubieganie się o Stypendium. 

5. Kryteria oceny merytorycznej wniosku o przyznanie Stypendium wraz z zasadami 
punktacji znajdują się w załączniku 2 do niniejszych zasad.  

PRZYZNANIE STYPENDIUM  

§ 6. 

1. W oparciu o dokonane oceny wszystkich wniosków o przyznanie Stypendium 
sporządzone zostaną odrębne rankingi Wnioskodawców, z których każdy 
obejmował będzie wyłącznie Wnioskodawców kształconych na tym samym 
Wydziale UAM.   

2. Maksymalna liczba Stypendiów, które mogą być przyznane na dany rok 
akademicki wynosi 20 (słownie: dwadzieścia). 
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3. O liczbie Stypendiów, które zostaną przyznane Wnioskodawcom kształconym na 
danym Wydziale UAM decyduje Rada Funduszu, z tym jednak zastrzeżeniem, że 
na każdy Wydział UAM kształcący Wnioskodawców przypada co najmniej 1 
(słownie: jedno) Stypendium chyba, że liczba punktów uzyskanych przez 
Wnioskodawcę sklasyfikowanego na najwyższej pozycji w rankingu sporządzonym 
dla danego Wydziału UAM będzie niższa niż 200 (słownie: dwieście).  

4. Stypendium przyznawane jest danemu Wnioskodawcy w oparciu o wyniki 
konkursu wniosków, na podstawie uchwały Rady Funduszu.  

5. Podjęcie przez Radę Funduszu uchwały w przedmiocie wniosku o przyznanie 
Stypendium następuje do dnia 31. (słownie: trzydziestego pierwszego) 
października roku akademickiego, na który Stypendium miałoby być przyznane.  

6. Pisemną informację o przyznaniu Stypendiów otrzymują: 
a) Wnioskodawcy, którym przyznano Stypendium, zwani dalej „Stypendystami”, 
b) Dziekani Wydziałów kształcących Stypendystów,  
c) opiekunowie naukowi Stypendystów.   

7. Lista Stypendystów na dany rok akademicki podawana jest do publicznej 
wiadomości co najmniej poprzez publikację jej na stronie internetowej Fundacji 
pod adresem http://www.fundacja.ppnt.poznan.pl, przy czym Fundacja 
zastrzega sobie prawo do upubliczniania jej także w każdy inny, dozwolony 
prawem sposób.  

ODWOŁANIA   

§ 7. 

Uchwały Rady Funduszu w sprawie przyznania Stypendium są ostateczne i nie 
przysługuje od nich odwołanie.  

WYPŁATA STYPENDIUM  

§ 8. 

1. Wypłata Stypendium następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Fundacją 
i Stypendystą, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszych zasad.  

2. Stypendium wypłacane jest w roku akademickim, na który zostało przyznane, w 
okresie od października do lipca włącznie.  

3. Stypendium wypłacane jest w 10 (słownie: dziesięciu) równych, miesięcznych 
ratach, każda w kwocie 1.500,00 (słownie: jeden tysiąc pięćset 00/100) złotych.  

4. Rata Stypendium na dany miesiąc wypłacana jest w terminie do 25. (słownie: 
dwudziestego piątego) dnia miesiąca, za który przysługuje Stypendyście dana rata 
Stypendium, z tym jednak zastrzeżeniem, że rata Stypendium należna za 
październik wypłacana jest wraz z ratą  Stypendium płatną w listopadzie.  

5. Stypendium płatne jest na rachunek bankowy wskazany przez Stypendystę 
w umowie, o której mowa w ust. 1 powyżej.  

 

http://www.fundacja.ppnt.poznan.pl/
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PRAWA I OBOWIĄZKI STYPENDYSTÓW 

§ 9. 

1. Stypendysta zobowiązany jest do przestrzegania niniejszych zasad oraz umowy, 
o której mowa w postanowieniu § 8 ust. 1 niniejszych zasad.  

2. Stypendysta zobowiązany jest w szczególności do:  
a) kontynuowania pracy naukowej w okresie pobierania Stypendium,  
b) do wydania Fundacji, w terminie do dnia 15. (słownie: piętnastego) lipca 

przypadającego w okresie obowiązywania Umowy, sporządzonego w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności szczegółowego sprawozdania z działalności 
naukowej Stypendysty w okresie pobierania Stypendium, zaakceptowanego 
pisemnie pod rygorem nieważności przez opiekuna naukowego Stypendysty, 
zwanego dalej „Sprawozdaniem”.   

3. Stypendysta zobowiązany jest niezwłocznie, nie późnej jednak niż w terminie 

7 (słownie: siedmiu) dni, poinformować Fundację o:  

a) utracie statusu doktoranta, 

b) zmianie miejsca odbywania studiów doktoranckich,  

c) zmianie danych osobowych lub danych związanych ze zmianą numeru konta 
bankowego, na które mają być przelewane raty Stypendium, 

d) wyjeździe poza granice kraju na okres ponad 2 (słownie: dwóch) miesięcy 
informując jednocześnie o charakterze takiego wyjazdu.  

4. Jednostka kształcąca Stypendystę zobowiązana jest sprawować pieczę nad 
przebiegiem jego pracy naukowej oraz informować Fundację o:  

a) przerwaniu przez Stypendystę studiów doktoranckich,  

b) wyjeździe Stypendysty poza granice kraju na okres ponad 2(słownie: dwóch) 
miesięcy oraz o charakterze jego wyjazdu.  

INFORMOWANIE O STYPENDIUM 

§ 10. 

1. Stypendysta zobowiązany jest informować o otrzymaniu Stypendium we wszelkich 
publikacjach naukowych przygotowanych i oddawanych do druku przez 
Stypendystę w okresie pobierania Stypendium, poprzez umieszczanie 
w odpowiedni ze względu na cel tego obowiązku sposób następującej informacji: 
„… jest stypendystą Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
na rok akademicki XXX”. 

2. Fundacja uprawniona jest do upowszechniania w dowolny przewidziany prawem 
sposób informacji o: 
a) przyznanym Stypendium, w tym także do posługiwania się w tym zakresie 

danymi osobowymi lub wizerunkiem Stypendysty,  
b) osiągnięciach naukowych Stypendysty, opisanych w Sprawozdaniu, jednakże z 

zachowaniem praw Stypendysty wynikających z odrębnych przepisów. 

3. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, jest nieograniczone w czasie, zaś 
korzystanie z niego przez Fundację nie wymaga odrębnej zgody Stypendysty oraz 
nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń Stypendysty wobec Fundacji 
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chyba, że Fundacja i Stypendysta wyraźnie, pisemnie pod rygorem nieważności, 
umówią się inaczej.  

WYPOWIEDZENIE UMOWY O STYPENDIUM 

§ 11. 

1. Fundacji przysługuje prawo wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym 
umowy, o której mowa w postanowieniu § 8 ust. 1 niniejszych zasad lub wysokości 
przyznanego Stypendium, w przypadku, gdy Stypendysta:  
a) zrezygnował z pracy naukowej, lub  
b) przerwał studia doktoranckie, lub   
c) długotrwale przebywa poza granicami kraju w celach innych niż naukowe,  
d) nie wypełnia zobowiązań wynikających z umowy, o której mowa w 

postanowieniu § 8 ust. 1 niniejszych zasad, lub 
e) nie przestrzega niniejszych zasad, lub   
f) narusza zasady rzetelności naukowej, lub  
g) narusza dobre imię Fundacji, lub 
h) nie okaże Fundacji bez zbędnej zwłoki oryginałów lub urzędowo 

poświadczonych kopii dokumentów, żądanych przez Fundatora zgodnie 
z niniejszymi zasadami.   

2. Stypendyście przysługuje prawo wypowiedzenia umowy, o której mowa w 
postanowieniu § 8 ust. 1  niniejszych zasad, ze skutkiem na koniec miesiąca 
kalendarzowego bez względu na przyczynę wypowiedzenia.  

3. Jednostka organizacyjna kształcąca Stypendystę może zwrócić się do Fundacji z 
wnioskiem o dokonanie wypowiedzenia umowy, o której mowa w postanowieniu 
§ 8 ust. 1 niniejszych zasad w szczególności, choć nie wyłącznie w przypadku 
rażącego naruszenia przez Stypendystę Regulaminu studiów doktoranckich UAM, 
jednakże Fundacja nie jest związana takim wnioskiem.  

ODSTĄPIENIE OD UMOWY O STYPENDIUM 

§ 12. 

1. Fundatorowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy: 
a) Stypendysta nie wyda Fundatorowi Sprawozdania w terminie wskazanym 

w postanowieniu § 4 ust. 2 Umowy, lub gdy będzie ono niekompletne lub 
nieprawdziwe,  

b) informacje lub oświadczenia, w oparciu o które Stypendyście przyznano 
Stypendium, nie będą choćby tylko w części prawdziwe,  

c) dokumenty, w oparciu o w oparciu o które Stypendyście przyznano 
Stypendium, nie będą choćby tylko w części prawdziwe.  

2. Fundator może skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, 
w terminie do dnia 30. (słownie: trzydziestego) września roku następującego 
bezpośrednio po okresie obowiązywania Umowy.  

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Fundatora, Stypendysta zobowiązany 
jest do zwrotu nienależnie pobranego Stypendium w całości, niezwłocznie na 
pierwsze żądanie Fundatora.  
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 13. 

1. Wszelkie opinie zgromadzone na etapie rozpoznawania wniosków o przyznanie 
Stypendium mają charakter niejawny. 

2. Wszelkie zmiany niniejszych zasad następują w drodze uchwały Zarządu Fundacji 
i wymagają podania ich do publicznej wiadomości co najmniej poprzez publikację 

na stronie internetowej pod adresem http://www.fundacja.ppnt.poznan.pl.  

3. Niniejsze zasady przyjęte zostały przez Zarząd Fundacji uchwałą nr 21/22/08 
podjęta w dniu 19 sierpnia 2008 roku, zaś aktualne ich brzmienie uchwałą Zarządu 
nr Z/2015/07/07/01 podjęta w dniu 7 lipca 2015 roku.  

 

 

http://www.fundacja.ppnt.poznan.pl/


Załącznik nr 1  
do Zasad przyznawania stypendiów naukowych  

Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
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OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

Działając w imieniu własnym, niniejszym oświadczam, iż wszystkie informacje 
podane przeze mnie we wniosku (formularzu zgłoszeniowym) o przyznanie mi przez 
fundację pod firmą Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
stypendium, są całkowicie zgodne z prawdą. Nadto oświadczam, iż załączone do tego 
wniosku obrazy (skany) dokumentów są całkowicie zgodne z oryginałami tych 
dokumentów, które posiadam oraz, że dokumenty te są prawdziwe i nie zawierają 
żadnych przeróbek dokonanych po ich sporządzeniu.    

 Oświadczam, iż rozumiem, że podanie przeze mnie nieprawdziwych informacji 
lub posłużenie się obrazami (skanami) nieprawdziwych lub przerobionych 
dokumentów, stanowić będzie poświadczenie nieprawdy w celu uzyskania korzyści 
majątkowej, ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami.   

 
Imię i nazwisko:  

 

 

 

Data i własnoręczny podpis:  

 

 

 

 



Załącznik nr 2  
do Zasad przyznawania stypendiów naukowych  

Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
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KRYTERIA OCENY  
WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM 

 
 

KRYTERIUM 
LICZBA 

PUNKTÓW 

Publikacje 
(autorstwo lub 
współautorstwo) 

Artykuł naukowy w czasopismach w tzw. Listy 
filadelfijskiej 

10 

Artykuł naukowy w czasopiśmie nie 
posiadającym współczynnika typu IF 

5 

Książka lub monografia naukowa 5 

Rozdział w książce lub monografii naukowej 5 

Artykuł w materiałach konferencyjnych, 
abstrakt 

2 

Artykuł popularno-naukowy 2 

Projekty badawcze Udział w grancie badawczym 15 

Patenty, wzory 
użytkowe, wzory 
przemysłowe 
(autorstwo lub 
współautorstwo) 

Uzyskanie patentu 20 

Złożenie zgłoszenia lub wniosku patentowego 10 

Uzyskanie prawa ochronnego na wzór użytkowy 
lub prawa z rejestracji na wzór przemysłowy 

5 

Zgłoszenie wzoru użytkowego lub wzoru 
przemysłowego 

5 

Udział w 
konferencjach 
naukowych 

Referat w języku obcym na konferencji 
międzynarodowej 

10 

Referat na konferencji krajowej 5 

Poster w języku obcym na konferencji 
międzynarodowej 

2 

Poster na konferencji krajowej 2 

Miejsce w rankingu 
dziekanów wydziałów 
UAM 

Miejsca 1-3 10 

Miejsca 4-6 7 

Miejsca 7-10 5 

Pozostałe kryteria 
Wyróżnienia otrzymane za działalność naukową 10 

Doktorant obecnie studiujący na 3 lub 4 roku 
studiów 

10 

 
*podana liczba punktów dotyczy jednego artykułu, konferencji naukowej, projektu 
badawczego itd., każda kolejna aktywność jest osobno punktowana (na przykład za 3 
artykuły naukowe w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej przyznanych zostanie 30 
punktów). 
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UMOWA  

O STYPENDIUM NAUKOWE 

zawarta w dniu XXX roku, w Poznaniu, pomiędzy: 

1. fundacją pod firmą Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy: 61-612), przy ul. Rubież 46, A, wpisaną pod 

numerem KRS 0000052045 rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 

i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego 

Rejestru Sądowego oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań 

- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, zidentyfikowanej Numerem Identyfikacji 

Podatkowej 7810002075, zwaną w dalszej części umowy „Fundatorem”, 

reprezentowaną przez:  

b) XXX - XXX Zarządu Fundatora, 

c) XXX - XXX Zarządu Fundatora, 

-a- 

2. Panem/Panią XXX, zamieszkałym/zamieszkałą w XXX (kod pocztowy: XXX), przy 

ul. XXX zidentyfikowanym/zidentyfikowaną Numerem Identyfikacji Podatkowej 

XXX, zwanym/zwaną w dalszej części umowy „Stypendystą”, 

Zważywszy że: 

(A) Fundator przyznaje stypendia naukowe w oparciu o przyjęte uchwałą Zarządu 

Fundatora nr XXX podjętą w dniu XXX roku „Zasady przyznawania stypendiów 

naukowych Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, zwane 

dalej „Zasadami”,  

(B) Fundator ogłosił w formie informacji zamieszczonej na stronie internetowej 

pod adresem http://www.fundacja.ppnt.poznan.pl konkurs dla doktorantów 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, którego celem było 

wyłonienie stypendystów stypendiów przyznawanych przez Fundatora na rok 

akademicki XXX, 

(C) Stypendysta ma wykształcenie wyższe, jest doktorantem Wydziału XXX 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  

(D) wniosek Stypendysty o przyznanie stypendium, zwany dalej „Wnioskiem”, 

spełniał wszelki warunki formalne określone Zasadami, 

(E) wniosek Stypendysty poddany został zgodnie z Zasadami ocenie merytorycznej, 

w wyniku której uchwałą podjętą w dniu XXX roku Rada funduszu celowego pod 

nazwą „Stypendia Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” 

postanowiła o przyznaniu Stypendyście stypendium,  
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Fundator i Stypendysta, zwani dalej z osobna także „Stroną”, zaś wspólnie 

„Stronami”,  zawierają niniejszą umowę, zwaną dalej „Umową”, o następującej 

treści: 

§ 1. 

[Stypendium] 

Fundator oświadcza, iż przyznaje Stypendyście na rok akademicki XXX stypendium 

naukowe w kwocie 15.000,00 (słownie: piętnaście tysięcy 00/100) złotych, 

zwane dalej „Stypendium”. 

§ 2. 

[Wypłata Stypendium] 

1. Stypendium zostanie wypłacone w roku akademickim, o którym mowa 

w postanowieniu § 1 ust. 1 Umowy, w okresie od października do lipca włącznie, 

w 10 (słownie: dziesięciu) równych, miesięcznych ratach, każda w kwocie 

1.500,00 (słownie: jeden tysiąc pięćset 00/100) złotych. 

2. Fundator zobowiązuje się wypłacać poszczególne raty Stypendium każdorazowo 

z góry, nie później niż 25. (słownie: dwudziestego piątego) dnia miesiąca, za który 

przysługuje Stypendyście dana rata Stypendium, z tym jednak zastrzeżeniem, że 

rata Stypendium należna za październik wypłacana jest wraz z ratą  Stypendium 

płatną w listopadzie. 

3. Zapłaty poszczególnych rat Stypendium dokonywane będą każdorazowo na 

rachunek bankowy Stypendysty prowadzony w Banku XXX, za numerem numer 

rachunku: XXX.   

§ 3. 

[Stosowanie Zasad] 

1. Stypendysta oświadcza, iż zna i rozumie treść Zasad.  

2. Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie zmiany Zasad wprowadzone przez 

Fundatora zgodnie z Zasadami i podane do publicznej wiadomości co najmniej 

poprzez publikację na stronie internetowej pod adresem 

http://www.fundacja.ppnt.poznan.pl, wiążą Strony z tym jednak zastrzeżeniem, 

że w przypadku zaistnienia sprzeczności pomiędzy treścią Zasad i Umową, Strony 

stosować będą w pierwszej kolejności postanowienia Umowy. 

§ 4. 

[Obowiązki Stypendysty] 

1. Stypendysta zobowiązany jest do przestrzegania Zasad, w tym w szczególności do 

kontynuowania w całym okresie pobierania Stypendium pracy naukowej, 

z poszanowaniem zasad rzetelności naukowej i sumienności.  

2. Stypendysta zobowiązany jest do wydania Fundatorowi, w terminie do dnia 15. 

(słownie: piętnastego) lipca przypadającego w okresie obowiązywania Umowy, 

http://www.fundacja.ppnt.poznan.pl/
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sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności szczegółowego 

sprawozdania z działalności naukowej Stypendysty w okresie pobierania 

Stypendium, zaakceptowanego pisemnie pod rygorem nieważności przez 

opiekuna naukowego Stypendysty, zwanego dalej „Sprawozdaniem”.  

3. Stypendysta zobowiązany jest niezwłocznie, nie późnej jednak niż w terminie 

7 (słownie: siedmiu) dni,  poinformować Fundatora o:  

a) utracie statusu doktoranta, 

b) zmianie miejsca odbywania studiów doktoranckich,  

c) zmianie danych osobowych lub danych związanych ze zmianą numeru konta 

bankowego, na które mają być przelewane raty Stypendium, 

d) wyjeździe poza granice kraju na okres ponad 2 (słownie: dwóch) miesięcy 

informując jednocześnie o charakterze takiego wyjazdu.  

§ 5. 

[Informowanie o Stypendium] 

1. Stypendysta zobowiązany jest informować o otrzymaniu Stypendium we wszelkich 

publikacjach naukowych przygotowanych i oddawanych do druku przez 

Stypendystę w okresie pobierania Stypendium, poprzez umieszczanie 

w odpowiedni ze względu na cel tego obowiązku sposób następującej informacji: 

„… jest stypendystą Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

na rok akademicki XXX”. 

2. Fundator uprawniony jest w dowolny przewidziany prawem sposób do 

upowszechniania informacji o: 

a) przyznanym Stypendium, w tym także do posługiwania się w tym zakresie 

danymi osobowymi lub wizerunkiem Stypendysty,  

b) osiągnięciach naukowych Stypendysty, opisanych w Sprawozdaniu, jednakże z 

zachowaniem praw Stypendysty wynikających z odrębnych przepisów. 

3. Strony zgodnie postanawiają, iż uprawnienie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, 

jest nieograniczone w czasie, zaś korzystanie z niego przez Fundatora nie wymaga 

odrębnej zgody Stypendysty oraz nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń 

Stypendysty wobec Fundatora.  

§ 6. 

[Wypowiedzenie Umowy] 

1. Fundatorowi przysługuje prawo wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym 

Umowy lub wysokości przyznanego Stypendium, w przypadku, gdy Stypendysta:  

a) zrezygnował z pracy naukowej, lub  

b) przerwał studia doktoranckie, lub   

c) długotrwale przebywa poza granicami kraju w celach innych niż naukowe,  

d) nie wypełnia zobowiązań wynikających z Umowy, lub 

e) nie przestrzega Zasad, lub   

f) narusza zasady rzetelności naukowej, lub  
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g) narusza dobre imię Fundatora, lub 

h) nie okaże Fundatorowi bez zbędnej zwłoki oryginałów lub urzędowo 

poświadczonych kopii dokumentów, żądanych przez Fundatora zgodnie 

z Zasadami.   

2. Stypendyście przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem na koniec 

miesiąca kalendarzowego bez względu na przyczynę wypowiedzenia.  

3. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy winno być dla swej ważności sporządzone 

w formie pisemnej i doręczone Stronie przeciwnej. 

§ 7. 

[Odstąpienie od Umowy] 

1. Fundatorowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy: 

a) Stypendysta nie wyda Fundatorowi Sprawozdania w terminie wskazanym 

w postanowieniu § 4 ust. 2 Umowy, lub gdy będzie ono niekompletne lub 

nieprawdziwe,  

b) informacje lub oświadczenia, w oparciu o które Stypendyście przyznano 

Stypendium, nie będą choćby tylko w części prawdziwe,  

c) dokumenty, w oparciu o w oparciu o które Stypendyście przyznano 

Stypendium, nie będą choćby tylko w części prawdziwe.  

2. Fundator może skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, 

w terminie do dnia 30. (słownie: trzydziestego) września roku następującego 

bezpośrednio po okresie obowiązywania Umowy.  

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Fundatora, Stypendysta zobowiązany 

jest do zwrotu nienależnie pobranego Stypendium w całości, niezwłocznie na 

pierwsze żądanie Fundatora.  

§ 8. 

[Doręczenia] 

1. Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie oświadczenia wymagające dla swej 

ważności zachowania formy pisemnej, Strony doręczać będą odpowiednio na 

wskazany w komparycji Umowy adres siedziby Fundatora albo adres zamieszkania 

Stypendysty, albo na adres wskazany pisemnie pod rygorem nieważności przez 

daną Stronę jako ostatni adres do doręczeń.  

2. Strony zgodnie postanawiają, iż korespondencję przesłaną listem poleconym za 

pośrednictwem operatora publicznego na właściwy adres do doręczeń uznawać 

będą za prawidłowo doręczoną, w zależności co nastąpi: 

a) w dniu doręczenia jej, albo  

b) w dniu pierwszej próby doręczenia – gdy przesyłka zostanie zwrócona do 

nadawcy.    
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3. Każda ze Stron uprawniona jest do wskazania lub samodzielnej zmiany 

wskazanego uprzednio adresu do doręczeń, z tym jednak zastrzeżeniem, iż każda 

taka zmiana: 

a) wymaga doręczenie odrębnego oświadczenia sporządzonego w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności, oraz 

b) wywołuje skutek po upływie 3 (słownie: trzech) dni następujących po dniu, 

w którym doręczono adresatowi oświadczenie, o którym mowa w pkt a) 

powyżej.  

§ 9. 

[Klauzula salwatoryjna] 

Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku, gdy jedno lub więcej postanowień 

Umowy okaże się lub może okazać się nieważnych, nie narusza to ważności i mocy 

prawnej pozostałych postanowień Umowy, jej sensu oraz intencji Stron przy czym 

Strony zobowiązują się, każda w swoim imieniu, iż w takim przypadku dołożą 

wszelkich możliwych starań aby nieważne lub niewykonalne, choćby nawet 

w części, postanowienie Umowy zastąpić postanowieniem najbliższym celowi 

zamierzonemu przez Strony w chwili zawierania Umowy. 

§ 10. 

[Postanowienia porządkowe] 

1. Strony zgodnie oświadczają, iż Umowa zastępuje wszelkie poprzednie pisemne 

lub ustne porozumienia Stron dotyczące jej przedmiotu. 

2. Strony zgodnie postanawiają, iż:  

a) wszystkie pojęcia, które na znak ich zdefiniowania w Umowie pisane są 

z wielkiej litery, będą rozumiane przy dokonywaniu wykładni Umowy lub jej 

poszczególnych postanowień wyłącznie tak jak zostały zdefiniowane 

w Umowie,  

b) tytuły poszczególnych jednostek redakcyjnych Umowy służą wyłącznie 

wygodzie korzystania z egzemplarza Umowy i nie mogą mieć przesądzającego 

wpływu na wykładnię Umowy lub jej poszczególnych postanowień,  

c) wszystkie załączniki do Umowy powołane w jej treści stanowią integralną 

część Umowy,  

d) wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności zgodnej woli Stron oraz 

zachowania formy pisemnej chyba, że z Umowy wyraźnie wynika, iż dane 

postanowienie może zostać zmienione w inny sposób.  

3. Strony zgodnie postanawiają, iż Umowa podlega prawu polskiemu.  

4. Strony zobowiązują się, iż wszelkie spory wynikłe na tle Umowy lub z nią związane 

poddawać będą w razie takiej konieczności pod rozstrzygnięcie właściwego 

rzeczowo sądu powszechnego w Poznaniu, według prawa polskiego i w języku 

polskim.  
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5. Umowa została sporządzona w języku polskim, w 2 (słownie: dwóch) 

jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, po 1 (słownie: 

jednym) dla każdej ze Stron.  

 

Fundator: Stypendysta: 
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