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WZÓR 
UMOWA  

o przyznanie mikrograntu za realizację zgłoszenia patentowego lub zgłoszenie 
wzoru użytkowego 

w ramach projektu "Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki WKP” 
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu 

województwa kujawsko-pomorskiego w ramach priorytetu VIII. Regionalne Kadry Gospodarki; 
Działanie 8.3 Projekty Innowacyjne, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) 

 
 

Numer umowy ….… /…..… 
 

zawarta w Bydgoszczy w dniu  ............................. pomiędzy: 
 
Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego z siedzibą w Bydgoszczy (UKW),  
adres 85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30, reprezentowanym przez: 
dra hab. Piotra Malinowskiego, prof. nadzw. UKW – Prorektora ds. Finansów i Rozwoju, 
zwanym dalej UKW 
a   
……………………………………………………………………………… 

/imię i nazwisko / 
zamieszkałym w 
……………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………….….… 
będącym pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej 
(IMIS) Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, zwanym dalej pracownikiem. 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest przyznanie pracownikowi mikrograntu za realizację kooperacyjnej 

pracy dyplomowej pt. 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….,
której wyżej wymieniony pracownik jest promotorem. 

2. UKW oświadcza, że mikrogrant został przyznany zgodnie z decyzją Przewodniczącego Rady 
IMIS na podstawie listy rankingowej wniosków złożonych zgodnie z Regulaminem 
określającym zasady przyznawania mikrograntu dla pracowników naukowo-dydaktycznych  w 
ramach projektu „Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki WKP” i 
przygotowywanej przez Komisję do Oceny Wniosków o Przyznanie Mikrograntów. 

3. Mikrogrant stanowi bezzwrotną pomoc finansową przeznaczoną na realizację kooperacyjnej 
pracy dyplomowej, tzw. subwencję przedmiotową. 
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4. Kwota przyznanego mikrograntu wynosi 6000 zł brutto (słownie: sześć tysięcy złotych), 
zgodnie z budżetem projektu „Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki 
WKP”  

5. Kwota przyznanego mikrograntu przekazana będzie przez UKW na rachunek bankowy 
pracownika: 

       ……………………………………………………………………………,  
/nr rachunku/ 

prowadzony w banku: 

       ………………………………………………………………………………………..…………… 
/nazwa banku/ 

 
§ 2 

1. Środki, o których mowa w § 1 ust. 4 umowy, przekazane zostaną jednorazowo w terminie do            
14 dni od daty podpisania umowy przez obie strony. UKW  zastrzega sobie prawo przekroczenia 
wyżej wymienionego terminu w przypadku zaistnienia przyczyn od niego niezależnych. 

2. Warunkiem wypłaty mikrograntu jest dostępność środków na ten cel na rachunku UKW. 
 

§ 3 
Pracownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem określającym zasady przyznawania i 
przekazywania mikrograntów w ramach projektu „Przedsiębiorczość akademicka dźwignią 
innowacyjnej gospodarki WKP”, zwanego dalej Regulaminem, stanowiącego integralną część 
niniejszej umowy i zobowiązuje się do przestrzegania zasad i wymogów w nim zawartych, w 
szczególności do wywiązania się z zadań zawartych w § 7 Regulaminu. 
 

§ 4 
Pracownik otrzymuje od UKW PIT 8C i na jego podstawie zobowiązuje się do rozliczenia z 
przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 
właściwym Urzędem Skarbowym.  
 

§ 5 
Zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
 

§ 6 
W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 
 

§ 7 
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla UKW, jeden dla 
pracownika. 
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................................................     ................................................ 
               /za UKW/                 /pracownik otrzymujący mikrogrant/ 
 

Informacja dla celów podatku dochodowego 

 

Urząd Skarbowy          ……....…      ………..……………………              ……………..……………………………………................. 
   kod         miejscowość                        ulica, nr domu 

 

Imię ojca …………………………………..  Imię matki ……………………………………. 

 

Miejsce urodzenia …………………………  Data urodzenia ……………………………….. 

 

PESEL … … … … … … … … … … …    Nr ident. podatkowej NIP … … … … … … … … … … 

 

 

         …………………………………. 
             podpis  

 


