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Prawa i obowiązki doktoranta/uczestnika studiów doktoranckich 

w ramach wspieranych aktywności w programie strategicznym  

Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim  

 

§ 1 CEL 

1. Niniejszy dokument określa prawa i obowiązki doktoranta/uczestnika studiów doktoranckich, 

któremu przyznane zostało wsparcie finansowe w ramach Visibility & Mobility Module w 

programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (zwanym 

dalej „ID.UJ”).  

2. Doktorant/uczestnik studiów doktoranckich otrzymuje wsparcie finansowe, jeśli złożony przez 

niego wniosek, w wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej, zakwalifikowano do 

finansowania w ramach danej aktywności w ID.UJ, o której mowa w ust. 1. 

§ 2 PRAWA I OBOWIĄZKI DOKTORANTA/UCZESTNIKA STUDIÓW 

DOKTORANCKICH  

1. W ramach realizacji zadań wskazanych przez doktoranta/uczestnika studiów doktoranckich we 

wniosku, Uniwersytet Jagielloński (dalej także jako „Uniwersytet”) zobowiązuje się do 

umożliwienia dostępu do sprzętu badawczego, laboratoriów, zasobów bibliotecznych oraz 

archiwów, jeśli ich wykorzystanie będzie niezbędne dla realizacji aktywności. 

2. Doktorant/uczestnik studiów doktoranckich jest zobowiązany wykorzystać przyznane wsparcie 

zgodnie ze złożonym przez niego wnioskiem konkursowym i z uwzględnieniem jego 

późniejszych zmian.  

3. Doktorant/uczestnik studiów doktoranckich ma obowiązek wykorzystania środków 

finansowych przyznanych na realizację aktywności zgodnie z kosztorysem załączonym do 

wniosku oraz z uwzględnieniem jego późniejszych zmian, zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi konkursu oraz regulacjami wewnętrznymi 

Uniwersytetu. 

4. Doktorant/uczestnik studiów doktoranckich ponosi pełną odpowiedzialność wobec 

Uniwersytetu za prawidłową i terminową realizację zadań powierzonych mu w ramach 

przyznanej formy aktywności, prawidłowość wydatkowania środków w ramach przyznanego 

budżetu, a także za poprawną i kompletną treść dokumentacji dotyczącej realizacji zadań - przez 

cały okres realizacji zadań, w czasie weryfikacji poprawności ich realizacji, a także po 

zakończeniu realizacji zadań i w okresie utrzymania ich efektów (jeżeli dotyczy). 

5. Doktorant/uczestnik studiów doktoranckich zobowiązuje się do wydatkowania środków  

w ramach przyznanego budżetu zgodnie z przeznaczeniem, w sposób racjonalny, celowy  

i oszczędny, a także zgodnie z ogólnymi przepisami prawa oraz obowiązującymi  

w Uniwersytecie zasadami gospodarowania środkami publicznymi, o których mowa  

w przepisach ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce,  jak również zgodnie z regulacjami wewnętrznymi 

obowiązującymi w Uniwersytecie Jagiellońskim. 

6. W przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają wykonywanie wzajemnych praw  

i obowiązków, strony mogą postanowić o zakończeniu łączącego ich stosunku prawnego na 

podstawie pisemnego porozumienia.  
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7. Doktorant/uczestnik studiów doktoranckich zobowiązuje się do informowania Uniwersytetu  

o każdej zmianie swoich danych teleadresowych w okresie realizacji przyznanej formy 

wsparcia. 

8. Doktorant/uczestnik studiów doktoranckich zobowiązuje się do zamieszczania we wszystkich 

publikacjach lub wystąpieniach związanych z realizacją aktywności informacji o tym, iż prace 

są lub były finansowane ze środków programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości  

w Uniwersytecie Jagiellońskim zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie id.uj.edu.pl.  

9. Doktorant/uczestnik studiów doktoranckich oświadcza, iż zapoznał się z regulacjami 

wewnętrznymi obowiązującymi w Uniwersytecie i w ID.UJ oraz zobowiązuje się do ich 

przestrzegania.  

10. Doktorant/uczestnik studiów doktoranckich zobowiązuje się do zapewnienia przestrzegania 

przez wszystkich członków zespołu realizującego przedsięwzięcie w ramach przyznanego 

wsparcia (jeśli dotyczy) regulacji wewnętrznych obowiązujących w Uniwersytecie. 

11. Doktorant/uczestnik studiów doktoranckich jest zobowiązany poddać się kontroli prowadzonej 

przez osobę odpowiedzialną z ramienia Uniwersytetu za kontrolowanie wywiązywania się przez 

doktoranta/uczestnika studiów doktoranckich z ciążących na nim obowiązków. 

12. Jeżeli planowane we wniosku prace w ramach przyznanego wsparcia wymagają dodatkowych 

zgód lub pozwoleń (w tym m.in. zgody lub pozytywnej opinii właściwej komisji bioetycznej, 

zgody właściwej komisji etycznej ds. doświadczeń na zwierzętach, zgody na podstawie 

przepisów o organizmach genetycznie modyfikowanych, zgody lub zezwolenia na badania na 

gatunkach chronionych lub na obszarach objętych ochroną, innych pozwoleń, zgodnie  

z zasadami dobrej praktyki w danej dziedzinie/dyscyplinie naukowej), doktorant/uczestnik 

studiów doktoranckich dostarcza w sposób wskazany w wytycznych konkursu wymagane 

dokumenty niezwłocznie po zakwalifikowaniu wniosku do finansowania, nie później niż przed 

rozpoczęciem realizacji aktywności. Wsparcie aktywności rozpoczyna się po złożeniu 

stosownych dokumentów. 

13. Doktorant/uczestnik studiów doktoranckich oraz zespół realizujący przedsięwzięcie w ramach 

wsparcia (jeśli dotyczy) zobowiązani są do stosowania się do powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych Uniwersytetu w zakresie ochrony praw 

własności intelektualnej, publikacji, know-how, a także wykorzystywania istniejącej i nowej 

wiedzy oraz zasad poufności w stosunkach pomiędzy Uniwersytetem  

a doktorantem/uczestnikiem studiów doktoranckich. 

14. Doktorant/uczestnik studiów doktoranckich zobowiązany jest do przekazania praw własności 

intelektualnej na podstawie odrębnej umowy i przeniesienia tych praw nieodpłatnie na rzecz 

Uniwersytetu na wszystkich polach eksploatacji wskazanych przez Uniwersytet oraz w terminie 

wskazanym przez Uniwersytet, jeśli takie powstały w czasie realizacji przyznanego wsparcia. 

Doktorant/uczestnik studiów doktoranckich zobowiązany jest także do zapewnienia, że 

członkowie zespołu realizującego przedsięwzięcie w ramach wsparcia (jeśli dotyczy) przekażą 

prawa własności intelektualnej na podstawie odrębnej umowy i przeniosą te prawa nieodpłatnie 

na rzecz Uniwersytetu na wszystkich polach eksploatacji wskazanych przez Uniwersytet oraz 

w terminie wskazanym przez Uniwersytet, jeśli takie powstały w czasie realizacji aktywności 

przez zespół realizujący przedsięwzięcie w ramach aktywności. 

15. Doktorant/uczestnik studiów doktoranckich zobowiązany jest do zapewnienia zgodności 

sposobu realizacji wydatków z procedurami określonymi w ustawie Prawo zamówień 



3 
 

publicznych oraz zapewnienia zgodności realizacji działań w ramach aktywności  

z wewnętrznymi uregulowaniami obowiązującymi w Uniwersytecie Jagiellońskim,  

w szczególności w zakresie wykorzystania infrastruktury badawczej oraz praw własności 

intelektualnej. 

16. Doktorant/uczestnik studiów doktoranckich zobowiązany jest złożyć Uniwersytetowi 

sprawozdanie końcowe w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadań, na które 

wsparcie zostało przyznane, lecz nie później niż do dnia …. Sprawozdanie musi zostać 

uprzednio zaopiniowane przez opiekuna merytorycznego (jeśli dotyczy). 

 

17. Doktorant/uczestnik studiów doktoranckich zobowiązany jest zwrócić przyznane środki 

finansowe w sytuacjach:  

a) niezłożenia sprawozdania końcowego w terminie lub złożenia sprawozdania 

niepoprawnego, pomimo uprzedniego wezwania do jego złożenia lub poprawy –  

w całości,  

b) niewykonania lub niewłaściwego wykonania swoich obowiązków w części, co 

powoduje konieczność zwrotu części przyznanych środków finansowych 

wykorzystanych nieprawidłowo,  

c) niewykonania lub niewłaściwego wykonania swoich obowiązków w całości, co 

powoduje konieczność zwrotu całości przyznanych środków finansowych,  

na pisemne wezwanie Uniwersytetu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zwrotu, 

na rachunek bankowy wskazany przez Uniwersytet w tym wezwaniu. Od środków finansowych 

zwróconych po terminie powyżej nalicza się odsetki ustawowe za opóźnienie począwszy od 

dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu. O konieczności zwrotu 

przyznanych środków finansowych decyduje każdorazowo komisja złożona z jednej osoby 

wskazanej przez organizatora konkursu, jednej osoby wyznaczonej przez Prorektora UJ ds. 

badań naukowych i jednego przedstawiciela wskazanego przez właściwy organ Towarzystwa 

Doktorantów UJ. 

18. Doktorant/uczestnik studiów doktoranckich zobowiązany jest do afiliowania publikacji 

powstałych w wyniku realizacji zadań w ramach przyznanego wsparcia do Uniwersytetu 

Jagiellońskiego zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Rektora UJ w sprawie trybu rejestracji 

dorobku publikacyjnego pracowników i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz 

podawania nazwy Uniwersytetu Jagiellońskiego przy afiliowaniu publikacji. 

 

19. Doktorant/uczestnik studiów doktoranckich zobowiązany jest do złożenia oświadczenia,  

o którym mowa w art. 265 ust. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.) upoważniającego Uniwersytet 

Jagielloński do wykazania publikacji powstałych w wyniku realizacji zadań, na które przyznano 

mu wsparcie, w dyscyplinie, w której jest przygotowywana rozprawa doktorska albo w jednej  

z dyscyplin zawierających się w dziedzinie, w której jest przygotowywana rozprawa doktorska. 

 

20. Doktorant/uczestnik studiów doktoranckich zobowiązany jest do zdeponowania pełnego tekstu 

publikacji w Repozytorium UJ, po opublikowaniu artykułu lub monografii powstałych  

w wyniku realizacji zadań w ramach przyznanego wsparcia (jeśli dotyczy). 

 

21. Doktorant/uczestnik studiów doktoranckich zobowiązany jest do współpracowania podczas 

realizacji zadań w ramach przyznanego wsparcia z opiekunem merytorycznym (jeśli dotyczy). 

 

22. Doktorant/uczestnik studiów doktoranckich zobowiązany jest dostarczyć wymagane dokumenty 

wskazane w wytycznych konkursu niezwłocznie po zakwalifikowaniu wniosku do 
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finansowania, nie później jednak niż przed rozpoczęciem realizacji działań w ramach 

przyznanego wsparcia. Wsparcie aktywności nie może rozpocząć się przed złożeniem 

stosownych dokumentów.  
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OŚWIADCZENIE DOKTORANTA/UCZESTNIKA STUDIÓW DOKTORANCKICH, 

KTÓREMU PRZYZNANE ZOSTAŁO WSPARCIE FINANSOWE W RAMACH 

Visibility & Mobility Module 

 

Ja niżej podpisany/-a …………………., oświadczam, że zapoznałem/-am się z …………………….. 

(nazwa wytycznych konkursu) oraz z przedstawionymi powyżej Prawami i obowiązkami 

doktoranta/uczestnika studiów doktoranckich w ramach wspieranych aktywności w programie 

strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim, w pełni akceptuję ich treść 

oraz zobowiązuję się do realizacji swoich obowiązków wskazanych w powyższych dokumentach.  

 

 

Kraków, dnia …………………. r. 

……………………………………………… 

czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 


