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UMOWA O PRZYJĘCIU CUDZOZIEMCA  

W CELU PROWADZENIA BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH 

NR [numer umowy] 

 

zwana dalej „Umową”, zawarta w [miejscowość], pomiędzy: 

 

[nazwa jednostki naukowej] z siedzibą w [miejscowość], przy ul. [ulica i nr], [kod pocztowy i miejscowość], 

NIP: [numer], REGON: [numer], zwaną dalej „Jednostką Naukową”, 

reprezentowaną zgodnie z zasadami jej reprezentacji, 

a 

Panem/Panią [imię i nazwisko], zam.: [ulica numer, kod pocztowy, miejscowość, kraj], legitymującym/ą się 

paszportem nr [numer], zwanym/ą dalej „Naukowcem” 

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, 

 

o następującej treści: 

 

§ 1 

Oświadczenia Stron 

1. Naukowiec oświadcza, że: 

1) nie posiada obywatelstwa polskiego; 

2) posiada co najmniej tytuł zawodowy odpowiadający w Rzeczypospolitej Polskiej tytułowi 

zawodowemu magistra lub równorzędnemu, umożliwiający ubieganie się o nadanie stopnia 

doktora; 

3) jest [uczestnikiem/Stypendystą] [Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej lub 

innej instytucji finansującej], zgodnie z [decyzją/umową nr numer] z dnia [data], której kopia 

stanowi załącznik nr 1 do Umowy, oraz otrzymuje z tego tytułu środki finansowe w wysokości 

i na zasadach nią określonych; 

4) celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest prowadzenie badań naukowych, 

prac rozwojowych lub dodatkowo innych czynności (kształcenie się lub prowadzenie zajęć 

dydaktycznych) w Jednostce Naukowej (dalej „Działania”); 

5) w ramach realizacji Umowy zobowiązuje się do uczestniczenia w Działaniach lub ich 

prowadzenia, 

6) planuje realizację badań naukowych lub prac rozwojowych na terytorium innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej, tj. w [nazwa kraju], w ramach programu [nazwa],1 

                                                 
1 Jeśli dotyczy 
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7) posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie 

pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

8) posiada wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i kosztów podróży 

powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa 

trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd. 

2. Jednostka Naukowa oświadcza, że: 

1) [została zatwierdzona/złożyła wniosek o zatwierdzenie] na potrzeby przyjmowania 

cudzoziemców w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych przez ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych; 

2) posiada odpowiednie zaplecze techniczne i organizacyjne, pozwalające na realizację Działań 

zgodnie z Umową, 

3) zobowiązuje się do zwrotu kosztów wydania i wykonania decyzji o zobowiązaniu Naukowca do 

powrotu, pokrytych z budżetu państwa przed upływem 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia Umowy, 

jeżeli przesłanką wydania decyzji o zobowiązaniu Naukowca do powrotu jest jego nielegalny 

pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 151 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 

12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 z późn. zm.). 

 

§ 2 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja przez Naukowca Działań w ramach Programu [nazwa] (dalej 

„Program”) w Jednostce Naukowej. 

2. Przedmiot i zakres Działań będzie realizowany zgodnie z wnioskiem o udział w naborze Programu pt. 

[tytuł], którego kopia stanowi załącznik nr 2 do Umowy (dalej „Wniosek”) oraz obowiązującym 

Regulaminem Programu (dalej „Regulamin Programu”), którego kopia stanowi załącznik nr 3 do 

Umowy. 

 

§ 3 

Termin realizacji Umowy 

Strony postanawiają, że Umowa zostaje zawarta na czas realizacji Działań zgodnie z Wnioskiem oraz 

Regulaminem Programu, od dnia jej zawarcia, jednakże nie dłużej niż do dnia [data]. 

 

§ 4 

Realizacja Działań 

1. Jednostka Naukowa zobowiązuje się do: 

1) zapewnienia Naukowcowi warunków do realizacji Działań zgodnie z jego założeniami, tj. 

zgodnie z Wnioskiem oraz Regulaminem Programu; 

2) udzielania odpowiedniego wsparcia mającego na celu prawidłowe wykonanie określonych 

we Wniosku Działań. 
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2. Naukowiec zobowiązuje się do: 

1) prowadzenia Działań objętych Wnioskiem w Jednostce Naukowej; 

2) realizowania określonych w pkt 1 Działań zgodnie z zasadami Programu oraz przepisami 

wewnętrznymi obowiązującymi w Jednostce Naukowej. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie i warunki pracy Naukowca 

Realizowane przez Naukowca badania naukowe, prace rozwojowe lub inne działania w zakresie realizacji 

kształcenia, zgodnie z Wnioskiem oraz Regulaminem Programu w Jednostce Naukowej, wykonywane będą 

przez niego nieodpłatnie (bez wynagrodzenia).2 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Prawa i obowiązki Stron wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie. 

2. Strony postanawiają, iż prawem właściwym dla zobowiązania wynikającego z Umowy będzie prawo 

polskie. 

3. Spory wynikłe na podstawie wykonywania Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy 

dla siedziby Jednostki Naukowej. 

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem braku skuteczności. 

5. Umowa wchodzi w życie z chwilą jej podpisania przez ostatnią ze Stron. 

6. Załączniki do Umowy stanowiące jej integralną część: 

1) Decyzja Dyrektora NAWA, 

2) Wniosek o udział w naborze Programu, 

3) Regulamin Programu. 

 

 Jednostka Naukowa: Naukowiec: 

 

 

 

 ___________________________________ __________________________________ 

 

 ___________________________________ ___________________________________ 

                                                 
2 Albo: 

1. Strony uzgadniają, iż przez okres realizacji Umowy Naukowiec będzie otrzymywał wynagrodzenie 

w wysokości [kwota] zł miesięcznie za świadczoną pracę. 

2. Wynagrodzenie za pracę będzie wypłacane w sposób i terminie na zasadach określonych 

wewnętrznymi regulacjami Jednostki Naukowej. 

3. Miejsce świadczenia pracy, stanowisko, wymiar pracy i inne warunki pracy Strony określą 

w porozumieniu zawartym na podstawie Umowy. 
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 Data Data 


