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UMOWA  

o STYPENDIUM NAUKOWE – program START  

 

Nr umowy:  START _____________ 

Miejsce podpisania umowy: Warszawa 

Strony: 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie 02-611 przy ul. Ignacego Krasickiego 20/22, 

wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000109744, reprezentowana przez:  

______________________________, pełnomocnika, 

______________________________, pełnomocnika, 

zwana w dalszej części Umowy „Fundacją”,  

oraz  

_____________________________ 
(Imię, nazwisko stypendysty) 

zamieszkała/ły: _____________________________________________________ 

PESEL: _________________ 

zwana/ny w dalszej części Umowy „Stypendystą” 

oraz 

_________________________________________________________________________ 
 (nazwa Jednostki), 

z siedzibą (adres): __________________________________________________________________________  

NIP: ___________________________, REGON: ______________________,  

Wpisana/y do rejestru (jednostek Polskiej Akademii Nauk, Krajowego Rejestru Sądowego – jednostka badawczo 

rozwojowa, rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego*) pod nr ___________________________________________, którą/ego reprezentuje:  

_________________________________________________________________________,  
(imię i nazwisko - pełniona funkcja)  

na podstawie upoważnienia nr:_________________________________________, 

zwana/y w dalszej części Umowy „Jednostką”, 

zgodnie zawarły Umowę o następującej treści: 

§ 1 
 

Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie warunków wypłaty i zasad realizacji rocznego, stypendium 

naukowego, przyznanego Stypendyście w ramach programu START uchwałą Zarządu Fundacji na rzecz Nauki 

Polskiej 42/2022 z dnia 5 maja 2022 r. na 12 miesięcy od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r., zwanego dalej 

Stypendium. 

________________________________ 

* Niepotrzebne skreślić 

 

motrenko
Tekst maszynowy
WZÓR
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§ 2 

 

1. Łączna wysokość przyznanego Stypendium wynosi 28 000 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych). 

2. Stypendium będzie wypłacane w czterech równych transzach, na rachunek bankowy Stypendysty nr: 

________________________________________________________ 

a) z zastrzeżeniem terminu, o którym mowa w § 1 pierwsza transza zostanie wypłacona po otrzymaniu 

przez Fundację należycie wypełnionej i podpisanej przez wszystkie Strony Umowy,  

b) kolejne transze zostaną wypłacone odpowiednio: w terminie do 10-go dnia każdego następnego 

kwartału. 

3. Fundacja oświadcza, że w dniu zawarcia Umowy, zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

stypendia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej przyznawane w programie START są zwolnione z podatku 

dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych.  

4. W przypadku zmiany przepisów prawa bądź decyzji administracyjnych dotyczących zwolnienia,  

o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania 

Stypendysty wynikające z otrzymywania Stypendium.  

5. Stypendysta jest wyłącznym beneficjentem środków przyznanych w ramach Stypendium.  

6. Fakt uzyskania Stypendium w programie START nie może stanowić podstawy do niekorzystnej dla Stypendysty 

zmiany zasad wynagradzania lub przyznawania i wypłaty innych stypendiów przez Jednostkę. 

7. Stypendysta ma prawo udziału w innych konkursach organizowanych przez Fundację i może otrzymywać 

stypendium lub wynagrodzenie z innego programu Fundacji w tym samym czasie. 
 

 

§ 3 

1. Stypendysta zobowiązany jest do: 

a) kontynuowania pracy naukowej w okresie otrzymywania Stypendium, 

b) przestrzegania Regulaminu STYPENDIÓW DLA MŁODYCH UCZONYCH – programu START Fundacji na rzecz 

Nauki Polskiej, zwanego dalej Regulaminem oraz Kodeksu etycznego laureatów i kandydatów 

w programach Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, zwanego dalej „Kodeksem etycznym”, 

c) informowania Fundacji o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłową realizację 

Stypendium. 

2. Stypendysta ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Fundacji na piśmie o:  

a) zmianie statusu jako doktoranta lub osoby wykonującej prace B+R w Polsce w podmiocie, którego 

jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych, 

b) zmianie miejsca odbywania studiów doktoranckich lub miejsca wykonywania prac B+R, 

c) ponad trzymiesięcznym wyjeździe za granicę oraz o charakterze tego wyjazdu, 

d) trudnościach w realizacji planów badawczych bądź prowadzeniu pracy naukowej wynikających 

z jakichkolwiek przyczyn. 

3. Stypendysta zobowiązany jest informować Fundację na bieżąco na piśmie, o wszelkich zmianach danych 

teleadresowych oraz o zmianach numerów rachunków bankowych. Pisemne oświadczenia w tym zakresie 

nie pociągają za sobą konieczności zmiany Umowy ani podpisania aneksu przez Strony. Ewentualne skutki 

związane z brakiem powiadomienia w sytuacjach, o których mowa w zdaniach poprzedzających, obciążają 

Stypendystę. 

4. Stypendysta ma prawo do rezygnacji z całości lub części przyznanego Stypendium. 
 

§ 4 
 

1. Stypendysta zobowiązany jest do złożenia końcowego sprawozdania merytorycznego z realizacji Stypendium, 

zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy. 



str. 3 

 

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu powinno być zaakceptowane i podpisane przez 

opiekuna naukowego Stypendysty lub kierownika zespołu badawczego, w którym Stypendysta prowadzi 

prace B+R. 

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu powinno być dostarczone do Fundacji 
w terminie do 28 września 2023 r.  

 
§ 5 

 

1. Jednostka kształcąca Stypendystę lub jednostka, w której Stypendysta wykonuje prace B+R zobowiązana jest 

w szczególności do: 

a) sprawowania pieczy nad przebiegiem pracy naukowej Stypendysty, 

b) niezwłocznego przekazania Fundacji informacji o przerwaniu przez Stypendystę studiów doktoranckich 

lub o zaprzestaniu wykonywania przez Stypendystę prac B+R, 

c) niezwłocznego informowania Fundacji o wszelkich okolicznościach mających wpływ na prawidłową 

realizację Stypendium, w szczególności określonych w § 6 ust. 1 lit. a)-c). 

2. Jednostka ma prawo w uzasadnionych przypadkach wystąpić do Fundacji z pisemnym wnioskiem 

o zawieszenie lub cofnięcie wypłacania Stypendium bądź zaprzestanie dalszego wypłacania Stypendium. 

3. Za przyczyny, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, uzasadniające wystąpienie  

z pisemnym wnioskiem do Fundacji, uważa się w szczególności: 

a) rezygnację z pracy naukowej, 

b) przerwanie studiów doktoranckich, 

c) długotrwały, niemający naukowego charakteru, pobyt Stypendysty poza krajem. 

 
§ 6 

 

1. Fundacja może zawiesić, cofnąć lub zaprzestać wypłacania Stypendium na podstawie wniosku, o którym 

mowa w § 5 ust. 2 Umowy lub z własnej inicjatywy w przypadku, gdy: 

a) Stypendysta nie wypełni zobowiązań wynikających z Regulaminu, Kodeksu etycznego lub Umowy,  

b) Stypendysta utracił status doktoranta krajowej szkoły wyższej lub innej krajowej instytucji, której jednym 

z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub zaprzestał wykonywania prac B+R w Polsce 

w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac 

rozwojowych,  

c) Stypendysta naruszył zasady rzetelności naukowej lub dobre imię Fundacji, 

d) wystąpią okoliczności określone w § 5 ust. 3. 

2. W przypadku podjęcia decyzji o zaprzestaniu wypłacania Stypendium zgodnie z ust. 1 Fundacja ma prawo 

rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

3. W przypadku decyzji o cofnięciu wypłaty Stypendium Fundacja może zażądać zwrotu całości lub części 

przekazanych na rzecz Stypendysty środków, biorąc pod uwagę dotychczasowe wywiązywanie się  

Stypendysty z Umowy. Żądanie zwrotu otrzymanych środków może nastąpić również po zakończeniu okresu, 

na jaki przyznano Stypendium, określonym w § 1 ust. 1. W uzasadnionych przypadkach Fundacja może 

odstąpić od żądania zwrotu środków, jednakże w takiej sytuacji otrzymane kwoty nie będą mogły korzystać 

ze zwolnienia od opodatkowania, o którym mowa w § 2 ust. 3 i Stypendysta zobowiązany będzie we własnym 

zakresie do zapłaty należnego podatku dochodowego. 

4. W przypadku zawieszenia wypłacania Stypendium, odpowiedniemu przedłużeniu o okres zawieszenia ulega 

okres, wskazany w § 1, na jaki Stypendyście przyznano Stypendium. 

5. Wszelkie koszty zabezpieczenia zwrotu Stypendium oraz ewentualnych udokumentowanych kosztów 

postępowania windykacyjnego ponosi Stypendysta. W przypadku niewypełnienia przez Jednostkę przyjętych 

przez nią zobowiązań, za zwrot Stypendium oraz wszelkich kosztów wymienionych w zdaniu pierwszym 

niniejszego ustępu Jednostka i Stypendysta odpowiadają solidarnie.  
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§ 7 
 

1. Fundacja zastrzega sobie prawo do informowania i upowszechniania informacji o osiągnięciach naukowych 

Stypendysty.  

2. Fundacja zastrzega sobie prawo do rozpowszechniania wizerunku Stypendysty oraz informacji o jego 

osiągnięciach naukowych w celach informacyjno-promocyjnych. 

3. Na prośbę Fundacji Stypendysta jest zobowiązany do przekazania krótkiej informacji o rozwoju swojej kariery 

zawodowej/naukowej, także po zakończeniu okresu otrzymywania Stypendium. 

 

§ 8 
 

1. Stypendysta zobowiązany jest do informowania o mecenacie Fundacji, w trakcie realizacji Umowy, 

a w szczególności do podawania w publikacjach i innych opracowaniach powstałych w okresie otrzymywania 

Stypendium informacji o treści: „Stypendysta korzystający ze wsparcia finansowego Fundacji na rzecz Nauki 

Polskiej (FNP)” – w wersji anglojęzycznej: ”Supported by the Foundation for Polish Science (FNP)” – lub 

informacji równoważnej. 

2. Przy okazji konferencji, seminariów, targów, wystaw i innego rodzaju wystąpień publicznych, w trakcie 

realizacji Umowy, Stypendysta jest zobowiązany do informowania o mecenacie Fundacji. 

3. W celach informowania o mecenacie Fundacji Stypendysta i Jednostka zobowiązani są do wykorzystywania 
materiałów i oznaczeń promocyjnych dostarczonych przez Fundację, a w przypadku korzystania z własnych 
materiałów do wykorzystywania w tym celu jedynie oficjalnej nazwy Fundacji i logo dostępnych na stronach 
internetowych Fundacji. 

§ 9 
 

1. Fundacja oświadcza, że jest administratorem danych osobowych zawartych w Umowie oraz sprawozdaniach 

przekazanych Fundacji w związku z realizacją Umowy oraz że dane te będą przetwarzane zgodnie z Ustawą 

z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (zwaną dalej: „Ustawą”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem  

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej: 

„Rozporządzeniem”). 

2. Fundacja oraz Stypendysta zgodnie oświadczają, że dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą 

przetwarzane przez Fundację w celu organizacji i realizacji programu START, w szczególności w celu realizacji 

Umowy, sprawozdawczości, ewaluacji, kontroli i archiwizacji. 

3. Fundacja przetwarza dane osobowe, o których mowa w ust. 6 i 7 poniżej wyłącznie w celu wskazanym w ust. 
2 niniejszej Umowy. Wykorzystywanie danych osobowych przez Fundację w celu innym niż wskazany w ust. 
2 w każdym przypadku wymaga podpisania przez Stypendystę osobnej zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w konkretnym celu (z wyłączeniem przeprowadzania przez Fundację badań ewaluacyjnych oraz  
w celu zapewniania przez Fundację utrzymywania kontaktów ze środowiskiem naukowym). 

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b (przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania Umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą) oraz art. 6 ust. 1 lit. f (przetwarzanie jest 
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, 
tj. przeprowadzania badań ewaluacyjnych oraz  utrzymywania kontaktów ze środowiskiem naukowym). 

5. Dane osobowe podlegające przetwarzaniu zawierają w szczególności informacje o Stypendyście. 
6. Fundacja będzie przetwarzała na podstawie niniejszej Umowy następujące kategorie danych osobowych 

Stypendysty: 
a. imię, nazwisko,  
b. miejsce zamieszkania,  
c. stopień/tytuł naukowy (w tym stopień/tytuł naukowy późniejsze niż w momencie zawarcia niniejszej 

umowy - na cele badań ewaluacyjnych),  
d. adres e-mail, 
e. nr telefonu,  
f. nr pesel bądź nr paszportu/karty stałego pobytu, 
g. nr rachunku bankowego, 
h. adres do korespondencji, 
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i. miejsce zatrudnienia (w tym miejsce zatrudnienia późniejsze niż w momencie zawarcia niniejszej 
Umowy - na cele badań ewaluacyjnych). 

7. Ponadto, Fundacja zastrzega, iż będzie przetwarzała inne dane osobowe niewskazane powyżej w każdym 
niezbędnym zakresie do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Umowy. 

8. Przetwarzanie  danych osobowych będzie odbywało się jedynie przez czas trwania niniejszej Umowy, przez 
okres archiwizacji dokumentów związanych z programem START oraz okres niezbędny do ewaluacji (w 
zakresie danych kontaktowych).  

9. Stypendysta przyjmuje do wiadomości, że: 

a) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod wskazanym adresem e-mail: 

iodo@fnp.org.pl, 

b) przekazane przez niego Fundacji dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Ustawą oraz 

Rozporządzeniem, 

c) w stosunku do przekazanych przez niego Fundacji danych osobowych przysługują mu prawa wskazane w 

Ustawie i Rozporządzeniu, w szczególności prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;  

d) przysługuje mu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

e) decyzje z wykorzystaniem przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Stypendystę nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym również dane osobowe nie będą podlegać 

profilowaniu, 

f) przekazane przez niego Fundacji dane osobowe  będą przekazywane innym podmiotom takim jak: 

eksperci, recenzenci, banki, media, dziennikarze, podmioty świadczące usługi fotograficzne i filmowe, 

g) przekazanie przez niego Fundacji danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia 
Umowy. 

§ 10 
 

1. Umowa zostaje zawarta i wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez ostatnią ze Stron. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Regulaminu oraz Kodeksu cywilnego. 

3. Wszelkie ewentualne spory wynikłe w związku z wykonaniem Umowy zostaną rozstrzygnięte przez Strony 

polubownie lub w przypadku braku porozumienia, przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę 

Fundacji. 

4. Zmiana bądź uzupełnienie Umowy wymaga formy pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności 

z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 Umowy. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

6. Integralną część Umowy stanowi załącznik nr 1 - wzór sprawozdania merytorycznego. 

 

 

 

Fundacja     Stypendysta    Jednostka 

 

 

 

 

 

 

 

___________________  __________________   ________________ 
(data, podpis) (data, podpis)    (data, podpis) 

 

 



Załącznik nr 1 do Umowy  

PROGRAM: START – edycja 2022 

 

Umowa nr: ……………………………….. 

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STYPENDYSTY 

 

 

_______________________________________________ 

Tytuł / stopień naukowy,  imię, nazwisko stypendysty 
 
 

 

______________________________________________ 

e-mail:  

 

 

______________________________________________ 

tel. 

 

 
_______________________________________________________________________________________ 

Nazwa i adres miejsca pracy (pełna nazwa Jednostki wraz z adresem) 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Opis stanu realizacji (zaawansowania) prac badawczych zadeklarowanych we wniosku 

o stypendium wraz z listą prac i artykułów powstałych podczas otrzymywania stypendium 

(z uwzględnieniem wygłoszonych doniesień konferencyjnych). 

Sprawozdanie powinno obejmować całość działań związanych z pracą naukową Stypendysty 

w okresie otrzymywania stypendium. 

 

UWAGA: do sprawozdania nie należy załączać kopii publikacji naukowych. 

 

 

 

 

 

Stypendysta     Opiekun naukowy/Kierownik zespołu badawczego  

 

 

 

 

 

 

____________________________________ _____________________________________ 

(podpis)   (podpis i pieczęć) 
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UMOWA  

o STYPENDIUM NAUKOWE – program START  

Nr umowy:  START ____________________ 

Miejsce podpisania umowy: Warszawa 

Strony: 

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie 02-611 przy ul. Ignacego Krasickiego 20/22, wpisana 

do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000109744, reprezentowana przez:  

_____________________________, pełnomocnika,  

_____________________________, pełnomocnika 

 

zwana w dalszej części Umowy „Fundacją”,  

oraz  

_____________________________ 
(Imię i nazwisko) 

zamieszkała/ły: _________________________________  

PESEL ___________________ 

zwana/ny w dalszej części Umowy „Stypendystą” 

oraz 

__________________________________ 
 (nazwa Jednostki),  

z siedzibą (adres):  _______________________________________________ 

NIP:______________________________ REGON: '______________________  

Wpisana/y do rejestru (jednostek Polskiej Akademii Nauk, Krajowego Rejestru Sądowego – jednostka badawczo 

rozwojowa, rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego*) pod nr ___________________________________________ którą/ego reprezentuje:  

_______________________________________________ _ 
(imię i nazwisko - pełniona funkcja)  

na podstawie upoważnienia nr:_________________________________________, 

zwana/y w dalszej części Umowy „Jednostką”, 

zgodnie zawarły Umowę o następującej treści: 

§ 1 
 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie warunków wypłaty i zasad realizacji rocznego stypendium 

naukowego, przyznanego Stypendyście w ramach programu START uchwałą Zarządu Fundacji na rzecz Nauki 

Polskiej nr 42/2022 z dnia 5 maja 2022 r.  na 12 miesięcy od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r., zwanego 

dalej Stypendium. 

 

________________________________ 

* Niepotrzebne skreślić 

motrenko
Tekst maszynowy
WZÓR
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2. Stypendyście, w ramach Stypendium, uchwałą Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej nr 51/2022 z dnia  

25 maja 2022 r. przyznano również uzupełniająco stypendium naukowe na wyjazd studyjny do zagranicznego 

ośrodka naukowego: ____________________________________________________________________, 

zadeklarowanego we wniosku o stypendium, zwanego dalej Stypendium wyjazdowym, zgodnie z § 4 

Regulaminu STYPENDIÓW DLA MŁODYCH UCZONYCH – program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, 

zwanego dalej Regulaminem.   

§ 2 
 

1. Łączna wysokość przyznanego Stypendium, o którym mowa w § 1 ust. 1 wynosi 28 000 zł (słownie: 

dwadzieścia osiem tysięcy złotych). 

2. Stypendium będzie wypłacane w czterech równych transzach, na rachunek bankowy Stypendysty nr: 

_________________________________________________________________ 

a) z zastrzeżeniem terminu o którym mowa w § 1 pierwsza transza zostanie wypłacona po otrzymaniu przez 

Fundację należycie wypełnionej i podpisanej przez wszystkie Strony Umowy,  

b) kolejne transze zostaną wypłacone odpowiednio: w terminie do 10-go dnia każdego następnego 

kwartału. 

3. Finansowanie, o którym mowa w § 1 ust. 2 w wysokości ___________________ zł, (słownie: 

____________________________________________ ) zostanie wypłacone na rachunek Stypendysty, 

o którym mowa w § 2 ust. 2, nie wcześniej niż na jeden miesiąc przed planowanym terminem wyjazdu, 

wskazanym w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy. 

4. Stypendium wyjazdowe, o którym mowa w § 1 ust. 2 może być realizowane przez Stypendystę nie później niż 

6 miesięcy po zakończeniu okresu na jaki przyznano Stypendium, wskazanego w § 1 ust. 1 Umowy.  

5. W przypadku zmiany planowanego terminu realizacji Stypendium wyjazdowego, z zastrzeżeniem ust. 4, 

określonego w załączniku nr 2 do Umowy, Stypendysta obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Fundacji oraz 

niezwłocznie przesłać Fundacji nowe oświadczenie. Podpisane przez Stypendystę oświadczenie, o którym 

mowa w zdaniu poprzedzającym, może być przesłane do Fundacji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. Zmiana planowanego pierwotnego terminu realizacji Stypendium wyjazdowego, określonego 

w załączniku nr 2, w trybie określonym w niniejszym ustępie nie wymaga podpisania aneksu do Umowy. 

6. Fundacja oświadcza, że w dniu zawarcia Umowy, zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

stypendia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej przyznawane w programie START są zwolnione z podatku 

dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych.  

7. W przypadku zmiany przepisów prawa bądź decyzji administracyjnych dotyczących zwolnienia,  

o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania 

Stypendysty wynikające z otrzymywania Stypendium.  

8. Stypendysta jest wyłącznym beneficjentem środków przyznanych w ramach Stypendium.  

9. Fakt uzyskania Stypendium w programie START nie może stanowić podstawy do niekorzystnej dla Stypendysty 

zmiany zasad wynagradzania lub przyznawania i wypłaty innych stypendiów przez Jednostkę. 

10. Stypendysta ma prawo udziału w innych konkursach organizowanych przez Fundację i może otrzymywać 

stypendium lub wynagrodzenie z innego programu Fundacji w tym samym czasie. 

 

§ 3 
 

1. Stypendysta zobowiązany jest do: 
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a) kontynuowania pracy naukowej w okresie otrzymywania Stypendium, 

b) przestrzegania Regulaminu STYPENDIÓW DLA MŁODYCH UCZONYCH – programu START Fundacji na rzecz 

Nauki Polskiej, zwanego dalej Regulaminem oraz Kodeksu etycznego laureatów i kandydatów 

w programach Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, zwanego dalej Kodeksem etycznym, 

c) informowania Fundacji o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłową realizację 

Stypendium, 

d) dostosowania się do przepisów obowiązujących w ośrodku naukowym za granicą, w którym realizowane 

jest Stypendium wyjazdowe, o którym mowa w § 1 ust. 2. 

2. Stypendysta ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Fundacji na piśmie o:  

a) zmianie statusu jako doktoranta lub osoby wykonującej prace B+R w Polsce w podmiocie, którego 

jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych, 

b) zmianie miejsca odbywania studiów doktoranckich lub miejsca wykonywania prac B+R, 

c) ponad trzymiesięcznym wyjeździe za granicę oraz o charakterze tego wyjazdu, 

d) trudnościach w realizacji planów badawczych bądź prowadzeniu pracy naukowej wynikających 

z jakichkolwiek przyczyn. 

3. Stypendysta zobowiązany jest informować Fundację na bieżąco na piśmie, o wszelkich zmianach danych 

teleadresowych oraz o zmianach numerów rachunków bankowych. Pisemne oświadczenia w tym zakresie 

nie pociągają za sobą konieczności zmiany Umowy ani podpisania aneksu przez Strony. Ewentualne skutki 

związane z brakiem powiadomienia w sytuacjach, o których mowa w zdaniach poprzedzających, obciążają 

Stypendystę. 

4. Stypendysta ma prawo do rezygnacji z całości lub części przyznanego Stypendium. 

5. Stypendysta zobowiązany jest do ubezpieczenia się w zakresie kosztów leczenia na czas realizacji Stypendium 

wyjazdowego, o którym mowa w § 1 ust. 2 oraz przedłożenia Fundacji stosownego dokumentu, 

potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia. Fundacja ma prawo wstrzymać wypłatę części 

Stypendium, o której mowa w § 1 ust. 2, do czasu przedłożenia przez Stypendystę dokumentu 

potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia.  

 

§ 4 
 

1. Stypendysta zobowiązany jest do złożenia końcowego sprawozdania merytorycznego z realizacji Stypendium, 

zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy. 

2. Stypendysta zobowiązany jest również do złożenia sprawozdania merytorycznego z realizacji Stypendium 

wyjazdowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy. 

3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 oraz 2 niniejszego paragrafu powinny być zaakceptowane i podpisane 

przez opiekuna naukowego Stypendysty lub kierownika zespołu badawczego, w którym Stypendysta 

prowadzi prace  B+R. Sprawozdanie ze Stypendium wyjazdowego powinno także zawierać potwierdzenie 

odbycia wyjazdu przez opiekuna zagranicznego. Potwierdzenie to może być przesłane do Fundacji w dowolnej 

formie, niezależnie od sprawozdania ze Stypendium wyjazdowego, przygotowanego zgodnie z załącznikiem 

nr 3 Umowy.  

4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu powinno być dostarczone do Fundacji 

w terminie do 28 września 2023 r.  

5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu powinno być dostarczone do Fundacji 

w terminie do 60  dni od daty zakończenia realizacji Stypendium wyjazdowego.  

 

§ 5 

1. Jednostka kształcąca Stypendystę lub jednostka, w której Stypendysta wykonuje prace B+R zobowiązana jest 

w szczególności do: 
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a) sprawowania pieczy nad przebiegiem pracy naukowej Stypendysty, 

b) niezwłocznego przekazania Fundacji informacji o przerwaniu przez Stypendystę studiów doktoranckich 

lub o zaprzestaniu wykonywania przez Stypendystę prac B+R, 

c) niezwłocznego informowania Fundacji o wszelkich okolicznościach mających wpływ na prawidłową 

realizację Stypendium, w szczególności określonych w § 6 ust. 1 lit. a)-c). 

2. Jednostka ma prawo w uzasadnionych przypadkach wystąpić do Fundacji z pisemnym wnioskiem 

o zawieszenie lub cofnięcie wypłacania Stypendium bądź zaprzestanie dalszego wypłacania Stypendium. 

3. Za przyczyny, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, uzasadniające wystąpienie  

z pisemnym wnioskiem do Fundacji, uważa się w szczególności: 

a) rezygnację z pracy naukowej, 

b) przerwanie studiów doktoranckich, 

c) długotrwały, niemający naukowego charakteru pobyt Stypendysty poza krajem. 

 

§ 6 
 

1. Fundacja może zawiesić, cofnąć lub zaprzestać wypłacania Stypendium na podstawie wniosku, o którym 

mowa w § 5 ust. 2 Umowy lub z własnej inicjatywy w przypadku, gdy: 

a) Stypendysta nie wypełni zobowiązań wynikających z Regulaminu, Kodeksu etycznego lub Umowy,  

b) Stypendysta utracił status doktoranta krajowej szkoły wyższej lub innej krajowej instytucji, której jednym 

z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub zaprzestał wykonywania prac B+R w Polsce 

w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac 

rozwojowych,  

c) Stypendysta naruszył zasady rzetelności naukowej lub dobre imię Fundacji, 

d) wystąpią okoliczności określone w § 5 ust.  3. 

2. W przypadku podjęcia decyzji o zaprzestaniu wypłacania Stypendium zgodnie z ust. 1 Fundacja ma prawo 

rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

3. W przypadku decyzji o cofnięciu wypłaty Stypendium Fundacja może zażądać zwrotu całości lub części 

przekazanych na rzecz Stypendysty środków, biorąc pod uwagę dotychczasowe wywiązywanie się  

Stypendysty z Umowy. Żądanie zwrotu otrzymanych środków może nastąpić również po zakończeniu okresu 

na jaki przyznano Stypendium, określonym w § 1 ust. 1. W uzasadnionych przypadkach Fundacja może 

odstąpić od żądania zwrotu środków, jednakże w takiej sytuacji otrzymane kwoty nie będą mogły korzystać 

ze zwolnienia od opodatkowania, o którym mowa w § 2 ust. 3 i Stypendysta zobowiązany będzie we własnym 

zakresie do zapłaty należnego podatku dochodowego.  

4. W przypadku zawieszenia wypłacania Stypendium, odpowiedniemu przedłużeniu o okres zawieszenia ulega 

okres, wskazany w § 1 ust. 1, na jaki Stypendyście przyznano Stypendium.  

5. Wszelkie koszty zabezpieczenia zwrotu Stypendium oraz ewentualnych udokumentowanych kosztów 

postępowania windykacyjnego ponosi Stypendysta. W przypadku niewypełnienia przez Jednostkę przyjętych 

przez nią zobowiązań, za zwrot Stypendium oraz wszelkich kosztów wymienionych w zdaniu pierwszym 

niniejszego ustępu Jednostka i Stypendysta odpowiadają solidarnie.  

 

§ 7 
 

1. Fundacja zastrzega sobie prawo do informowania i upowszechniania informacji o osiągnięciach naukowych 

Stypendysty.  

2. Fundacja zastrzega sobie prawo do rozpowszechniania wizerunku Stypendysty oraz informacji o jego 

osiągnięciach naukowych w celach informacyjno-promocyjnych. 

3. Na prośbę Fundacji Stypendysta jest zobowiązany do przekazania krótkiej informacji o rozwoju swojej kariery 

zawodowej/naukowej, także po zakończeniu okresu otrzymywania Stypendium. 
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§ 8 
 

1. Stypendysta zobowiązany jest do informowania o mecenacie Fundacji, w trakcie realizacji Umowy, 

a w szczególności do podawania w publikacjach i innych opracowaniach, powstałych w okresie otrzymywania 

Stypendium informacji o treści: „Stypendysta korzystający ze wsparcia finansowego Fundacji na rzecz Nauki 

Polskiej (FNP)” – w wersji anglojęzycznej: ”Supported by the Foundation for Polish Science  (FNP)” – lub 

informacji równoważnej. 

2. Przy okazji konferencji, seminariów, targów, wystaw i innego rodzaju wystąpień publicznych, w trakcie 

realizacji Umowy, Stypendysta jest zobowiązany do informowania o mecenacie Fundacji. 

3. W celach informowania o mecenacie Fundacji Stypendysta i Jednostka zobowiązani są do wykorzystywania 

materiałów i oznaczeń promocyjnych dostarczonych przez Fundację, a w przypadku korzystania z własnych 

materiałów do wykorzystywania w tym celu jedynie oficjalnej nazwy Fundacji i logo dostępnych na stronach 

internetowych Fundacji. 

§ 9 
 

1. Fundacja oświadcza, że jest administratorem danych osobowych zawartych w Umowie oraz sprawozdaniach 

przekazanych Fundacji w związku z realizacją Umowy oraz że dane te będą przetwarzane zgodnie z Ustawą 

z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (zwaną dalej: „Ustawą”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem  

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej: 

„Rozporządzeniem”). 

2. Fundacja oraz Stypendysta zgodnie oświadczają, że dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą 

przetwarzane przez Fundację w celu organizacji i realizacji programu START, w szczególności w celu realizacji 

Umowy, sprawozdawczości, ewaluacji, kontroli i archiwizacji. 

3. Fundacja przetwarza dane osobowe, o których mowa w ust. 6 i 7 poniżej wyłącznie w celu wskazanym w ust. 

2 niniejszej Umowy. Wykorzystywanie danych osobowych przez Fundację w celu innym niż wskazany w ust. 

2 w każdym przypadku wymaga podpisania przez Stypendystę osobnej zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w konkretnym celu (z wyłączeniem przeprowadzania przez Fundację badań ewaluacyjnych oraz  

w celu zapewniania przez Fundację utrzymywania kontaktów ze środowiskiem naukowym). 

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b (przetwarzanie jest niezbędne do 

wykonania Umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą) oraz art. 6 ust. 1 lit. f (przetwarzanie jest 

niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, 

tj. przeprowadzania badań ewaluacyjnych oraz  utrzymywania kontaktów ze środowiskiem naukowym). 

5. Dane osobowe podlegające przetwarzaniu zawierają w szczególności informacje o Stypendyście. 

6. Fundacja będzie przetwarzała na podstawie niniejszej Umowy następujące kategorie danych osobowych 

Stypendysty: 

a. imię, nazwisko,  

b. miejsce zamieszkania,  

c. stopień/tytuł naukowy (w tym stopień/tytuł naukowy późniejsze niż w momencie zawarcia niniejszej 

umowy - na cele badań ewaluacyjnych),  

d. adres e-mail, 

e. nr telefonu,  

f. nr dowodu osobistego/paszportu , 

g. nr pesel, 

h. nr rachunku bankowego, 

i. adres do korespondencji, 

j. miejsce zatrudnienia (w tym miejsce zatrudnienia późniejsze niż w momencie zawarcia niniejszej 

Umowy - na cele badań ewaluacyjnych), 

k. miejsce realizacji Stypendium wyjazdowego. 
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7. Ponadto, Fundacja zastrzega, iż będzie przetwarzała inne dane osobowe niewskazane powyżej w każdym 

niezbędnym zakresie do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Umowy. 

8. Przetwarzanie  danych osobowych będzie odbywało się jedynie przez czas trwania niniejszej Umowy, przez 

okres archiwizacji dokumentów związanych z programem START oraz okres niezbędny do ewaluacji (w 

zakresie danych kontaktowych). Stypendysta przyjmuje do wiadomości, że: 

a) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod wskazanym adresem e-mail: 

iodo@fnp.org.pl, 

b) przekazane przez niego Fundacji dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Ustawą oraz 

Rozporządzeniem, 

c) w stosunku do przekazanych przez niego Fundacji danych osobowych przysługują mu prawa wskazane w 

Ustawie i Rozporządzeniu, w szczególności prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;  

d) przysługuje mu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

e) decyzje z wykorzystaniem przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Stypendystę nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym również dane osobowe nie będą podlegać 

profilowaniu, 

f) przekazane przez niego Fundacji dane osobowe  będą przekazywane innym podmiotom takim jak: banki, 

media, dziennikarze, podmioty świadczące usługi fotograficzne i filmowe, 

g) przekazanie przez niego Fundacji danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia 

Umowy. 

§ 10 

 

1. Umowa zostaje zawarta i wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez ostatnią ze Stron. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Regulaminu oraz Kodeksu cywilnego. 

3. Wszelkie ewentualne spory wynikłe w związku z wykonaniem Umowy zostaną rozstrzygnięte przez Strony 

polubownie lub w przypadku braku porozumienia, przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę 

Fundacji. 

4. Zmiana bądź uzupełnienie Umowy wymaga formy pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności 

z zastrzeżeniem § 2 ust. 5 oraz § 3 ust. 3 Umowy. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

6. Integralną część Umowy stanowią załączniki: 

a. Załącznik nr 1 - wzór sprawozdania merytorycznego, 

b. Załącznik nr 2 – oświadczenie dotyczące terminu rozpoczęcia  realizacji Stypendium wyjazdowego 

c. Załącznik nr 3 – wzór sprawozdania merytorycznego ze Stypendium wyjazdowego. 

 

Fundacja     Stypendysta    Jednostka 

 

 

 

 

 

 

___________________  __________________   ________________ 
(data, podpis) (data, podpis)    (data, podpis) 



Załącznik nr 1 do Umowy  

PROGRAM: START – edycja 2022 

 

Umowa nr: ……………………………….. 

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STYPENDYSTY 

 

 

_______________________________________________ 

Tytuł / stopień naukowy,  imię, nazwisko stypendysty 
 
 

 

______________________________________________ 

e-mail:  

 

 

______________________________________________ 

tel. 

 

 
_______________________________________________________________________________________ 

Nazwa i adres miejsca pracy (pełna nazwa Jednostki wraz z adresem) 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Opis stanu realizacji (zaawansowania) prac badawczych zadeklarowanych we wniosku 

o stypendium wraz z listą prac i artykułów powstałych podczas otrzymywania stypendium 

(z uwzględnieniem wygłoszonych doniesień konferencyjnych). 

Sprawozdanie powinno obejmować całość działań związanych z pracą naukową Stypendysty 

w okresie otrzymywania stypendium. 

 

UWAGA: do sprawozdania nie należy załączać kopii publikacji naukowych. 

 

 

 

 

 

Stypendysta     Opiekun naukowy/Kierownik zespołu badawczego  

 

 

 

 

 

 

____________________________________ _____________________________________ 

(podpis)   (podpis i pieczęć) 

 



 Załącznik nr 2 do Umowy  

PROGRAM: START – edycja 2022 

 

Umowa nr: ……………………………….. 

 

 

 

_______________________________________________ 

Tytuł / stopień naukowy,  imię, nazwisko Stypendysty 
 

 

______________________________________________ 

e-mail:  

 

______________________________________________ 

tel. 

 

 

 

 

Oświadczam, że planuję zrealizować stypendium wyjazdowe w ramach stypendium 

START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej do: _______________________________________ 

__________________________________________________________________ w terminie  

od: ____________________________ do: ___________________________ 

 

 

 

 

 

     _____________  ___________________________ 

 
     data,    podpis 

 



Załącznik nr 3 do Umowy  

PROGRAM: START – edycja 2022 

 

Umowa nr: ……………………………….. 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZE STYPENDIUM WYJAZDOWEGO 

 

 

_______________________________________________ 

Tytuł/stopień naukowy, imię, nazwisko stypendysty  
 
 

______________________________________________ 

e-mail:  

 

______________________________________________ 

tel. 

 

______________________________________________ 

termin realizacji Stypendium wyjazdowego  
 

 

 
________________________________________________________________________________ 

Nazwa i adres miejsca realizacji Stypendium wyjazdowego (pełna nazwa jednostki wraz z adresem) 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Opis stanu realizacji (zaawansowania) programu Stypendium Wyjazdowego, zadeklarowanego we wniosku 

o Stypendium START. 

 

 

 

Stypendysta     Opiekun naukowy/Kierownik zespołu(w Polsce) 

 

 

 

 

 

____________________________________ _____________________________________ 

(podpis)   (podpis i pieczęć) 

 

UWAGA: do sprawozdania należy dołączyć potwierdzenie odbycia wyjazdu podpisane przez osobę zapraszającą. 

Potwierdzenie to (w dowolnej formie) może być przesłane do Fundacji oddzielnie.  

Sprawozdanie należy przesłać do Fundacji w ciągu 60 dni po powrocie ze stypendium. 
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