Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 115 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
z dnia 6 lipca 2018 r.

Umowa nr …./…...
o przyznanie grantu naukowego dla młodych badaczy z zagranicy nr …./……

zawarta w dniu ………………………………….pomiędzy:
Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń,
NIP: 879 017 72 91, Regon: 000001324,
zwanym dalej "Jednostką", reprezentowanym przez:
……………………………………………………………...………………………………………
a
…………………………………………………….………………………………...………………
(imię i nazwisko beneficjenta; adres - miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania)
zwaną(ym) dalej "Beneficjentem”
§1
1. Jednostka przyznała grant w wysokości 1000 euro (słownie: jeden tysiąc euro) miesięcznie,
na podstawie zarządzenia Nr 115 Rektora UMK z dnia 6 lipca 2018 r. Regulamin grantów
naukowych dla młodych badaczy z zagranicy (Biuletyn Prawny UMK z 2018 r., poz. 274).
2. Środki, o których mowa w ust. 1, po ewentualnym potrąceniu zaliczki na podatek
dochodowy od osób fizycznych, będą przekazywane przez Jednostkę Beneficjentowi
w drodze przelewów bankowych, na rachunek nr ……………………….do 10 dnia każdego
miesiąca z góry począwszy od dnia …………
§2
Termin rozpoczęcia finansowania grantu strony ustalają na dzień …………………………….….,
a zakończenia finansowania grantu na dzień ……………………………….
§3
1. Jeżeli Beneficjent zaprzestanie działalności naukowej w okresie trwania grantu niniejsza
umowa wygasa, a dotychczas pobrane środki finansowe podlegają zwrotowi wraz
z odsetkami w wysokości ustawowej liczonymi od dnia wypłaty każdej raty środków do dnia
zwrotu.
2. W przypadku przerwy w działalności naukowej Beneficjenta wynikającej ze szczególnych
okoliczności, wypłata środków ulega zawieszeniu.
3. Przerwy w działalności naukowej, o których mowa w ust. 2 nie uznaje się za zaprzestanie
działalności naukowej, jeżeli bezpośrednio po ich zakończeniu Beneficjent podejmie pracę
naukową lub w stosunku do Beneficjenta zostanie orzeczona trwała niezdolność do pracy.
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§4
1. W celu rozliczenia grantu, beneficjent ma obowiązek złożyć raport końcowy z realizacji prac
badawczych, zaakceptowany przez opiekuna naukowego z Jednostki, w Dziale Nauki
w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia grantu.
2. Brak złożenia raportu końcowego stanowi podstawę do uznania przez Jednostkę umowy za
niewykonaną i skutkuje obowiązkiem zwrotu przez Beneficjenta na rzecz Jednostki całości
przyznanych środków, w wysokości wynikającej z treści § 2 ust. 1 niniejszej umowy wraz
z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia przekazania środków do dnia ich zwrotu.
§5
Beneficjent zobowiązuje się do umieszczania w publikacjach, które będą związane z badaniami
naukowymi realizowanymi w ramach grantu, także publikacji powstałych po złożeniu raportu
końcowego, wzmianki – „ Autor uzyskał środki finansowe na przeprowadzenie badań naukowych
w ramach grantu dla młodych badawczy z zagranicy, przyznanego przez Rektora UMK
na podstawie decyzji nr …../……".
§6
W przypadku rozwiązania umowy przez strony za obopólnym porozumieniem z powodu
zaistnienia okoliczności od nich niezależnych, Beneficjent nie ma obowiązku zwrotu
otrzymanych środków finansowych.
§7
Wierzytelności wobec Jednostki wynikające z niniejszej umowy, nie mogą być przenoszone
na osoby trzecie bez jej zgody.
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§8
W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
Spory wynikłe w toku realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy
dla siedziby Jednostki.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
Jednostka a drugi Beneficjent.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej,
pod rygorem nieważności.
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