
 
 

załącznik do regulaminu programu Start PW  

UMOWA NA UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO 

W RAMACH PROGRAMU START PW 

 

zawarta w dniu ………………………… w Warszawie pomiędzy 

Politechniką Warszawską z siedzibą w Warszawie (00-661), Plac Politechniki 1, NIP 

5250005834, REGON 000001554, zwaną dalej „PW”, reprezentowaną przez kierownika 

zespołu zarządzającego programu IDUB, prof. Małgorzatę Lewandowską, działającą na 

podstawie pełnomocnictwa BR-P-674/2020 z dn. 01.09.2020 r. 

a  

………………………………………………………………..… PESEL………….……………… 
(nazwisko i imię)         

 

zamieszkałym\-łą  ………………...………………………………………………………………... 
(adres zamieszkania) 

 

…………………………………………………………………………………….……………….. 
                       
 

Przyjętym\-tą do Szkoły Doktorskiej nr ……. w postępowaniu rekrutacyjnym w roku ……….... ,  

zwanym dalej „Doktorantem”, łącznie zwanymi dalej „Stronami”, o następującej treści:  

 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest określenie warunków udzielenia Doktorantowi jednorazowego 

wsparcia finansowego w formie wypłaty środków pieniężnych w ramach Programu Start PW, 

realizowanego w ramach i ze środków Projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia 

badawcza”, zwanego dalej „Projektem IDUB”, na podstawie art. 389 ust. 1 i 2 ustawy  

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i umowy nr 04/IDUB/2019/94  

z dnia 30 grudnia 2019 r ., zwanego dalej „wsparciem finansowym”. 

§ 2 

1. PW oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia i prowadzi kształcenie w szkołach 
doktorskich, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi 
kształcenia w szkołach doktorskich oraz aktami prawa wewnętrznego PW. 

2. Doktorant oświadcza, że zapoznał się z regulaminem Programu Start PW i zobowiązuje się 
do jego przestrzegania. 

3. Strony oświadczają, że doktorant został przyjęty na do Szkoły Doktorskiej w wyniku 
postępowania rekrutacyjnego. 



 
4. Doktorant w trakcie trwania niniejszej umowy zobowiązuje się do realizowania programu 

kształcenia w szkole doktorskiej i składania rocznych sprawozdań, zgodnie z regulaminem 
szkoły. 

§ 3  

1. PW udziela Doktorantowi jednorazowego wsparcia finansowego w kwocie 4.200,00 zł 
(słownie: cztery tysiące dwieście zł 00/100). 

2. Wsparcie finansowe zostanie wypłacone przelewem na rachunek bankowy numer 
     ……………………………………………..…………………………………………………..  

§ 4 

Doktorant zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić otrzymane wsparcie finansowe w przypadku, 
gdy: 

1) nie uzyska rejestracji na drugi rok kształcenia w szkole doktorskiej PW; 
2) zrezygnuje z kształcenia w szkole doktorskiej PW; 
3) zostanie skreślony z listy doktorantów. 

 
§ 5 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej „RODO”, 
Politechnika Warszawska informuje, że: 
1) Administratorem danych osobowych Doktoranta jest Politechnika Warszawska z siedzibą 

przy  
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa. 

2) Administrator wyznaczył w swoim zakresie Inspektora Ochrony Danych (IOD) 
nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Można skontaktować się 
z nim, pod adresem mailowym: iod@pw.edu.pl. 

3) Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie danych osobowych zawartych 
w niniejszej umowie. 

4) Dane osobowe Doktoranta przetwarzane będą przez Administratora w celu udzielenia 
Doktorantowi jednorazowego wsparcia finansowego– podstawą do przetwarzania danych 
osobowych Doktoranta jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 

5) Politechnika Warszawska nie zamierza przekazywać danych osobowych Doktoranta poza 
Europejski Obszar Gospodarczy. 

6) Doktorant ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 
sprostowania, prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ze względu na fakt, że przesłanką 
przetwarzania danych osobowych nie jest zgoda nie przysługuje prawo do przenoszenia 
danych osobowych. 

7) Dane osobowe Doktoranta nie będą udostępniane innym podmiotom (administratorom), 
za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 

8) Dostęp do danych osobowych Doktoranta mogą mieć podmioty (podmioty 
przetwarzające), którym Politechnika Warszawska zleca wykonanie czynności mogących 
wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych. 



 
9) Politechnika Warszawska nie wykorzystuje w stosunku do Doktoranta 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie wykonuje profilowania 
Doktoranta. 

10) Podanie przez Doktoranta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie 
uniemożliwia Doktorantowi otrzymania finansowania w ramach programu START PW. 

11) Dane osobowe Doktoranta przetwarzane będą przez okres trwania Umowy  
oraz na potrzeby wieczystej archiwizacji. 

12) Doktorant ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 
narusza przepisy RODO. 

 
 

 § 6 

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron.  

2. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przeniesione na inny 
podmiot bez zgody pozostałych Stron. 

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 
 

 
 

Politechnika Warszawska 

 

…………………………………….. 

 

Doktorant 

 

…………………………………. 

 

 


