
 

WZÓR UMOWY 
udziału w programie Mentoring Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 

 

Nr umowy:  

Data podpisania umowy: 

Miejsce podpisania umowy: Warszawa 

 
Strony: 
 
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Grażyny 11, 
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru stowarzyszeń, innych 
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział 
Gospodarczy, pod nr KRS 0000109744, NIP 526-031-19-52, Regon: 012001533, 
reprezentowana przez: 
 
Adama Zielińskiego - Pełnomocnika 
Wandę Krzemińską - Pełnomocnika 
 
zwana dalej Fundacją, 
 
i 
 

..................................... 

zamieszkały/a w ....................................., 

urodzony/a ..................................... w ....................................., 

PESEL ..................................... 
zwany/a dalej: Mentorowanym 
 
zawarły  umowę o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy są zasady udziału Mentorowanego w programie 
Mentoring Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (zwanym dalej: Mentoringiem). 

2. Umowa realizowana jest zgodnie z aktualnie obowiązującym Regulaminem 
programu Mentoring Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Regulamin). Zapoznanie się 
z Regulaminem Mentorowany potwierdza podpisując Umowę i tym samym 
akceptuje włączenie go do treści Umowy. 

3. Udział w Mentoringu ma na celu umożliwienie Mentorowanemu nawiązania lub 
zacieśniania kontaktów z mentorami z Polski lub z zagranicy, będącymi bądź 
ekspertami pracującymi na rzecz nauki bądź naukowcami uznanymi przez 
międzynarodową społeczność naukową.  

4. Mentorowany oświadcza, że dokonał wyboru mentora spełniającego kryteria, 
o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu (zwanego dalej: Mentorem) 
i uzyskał jego zgodę na udział w Mentoringu.  



 

5. Mentoring stanowi  jedno z zadań  projektu SKILLS współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 4.2 „Rozwój kwalifikacji kadr 
systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym”. 

 
§ 2 

1. Mentorowany zobowiązany jest realizować indywidualny plan Mentoringu 
w okresie od ………………………………….………… do ……………………………….……….  

2. Plan Mentoringu przygotowany według wzoru przekazanego Mentorowanemu musi 
zostać zaakceptowany przez Mentora. Mentorowany przesyła Fundacji 
zaakceptowany plan Mentoringu nie później niż 14 dni po pierwszym spotkaniu 
z Mentorem.  

3. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w planie Mentoringu polegających 
na: zmianie mentora lub zmianie celu mentoringu, Mentorowany zobowiązany jest 
uzyskać wcześniejszą, pisemną zgodę Fundacji na dokonanie ww. zmian, 
a następnie uaktualnić wersję planu w systemie elektronicznym Fundacji.  

4. W przypadku wprowadzania do planu Mentoringu zmian innych niż określone 
w ust. 3 niniejszego paragrafu, Mentorowany zobowiązany jest każdorazowo 
uaktualnić wersję planu w systemie elektronicznym Fundacji. Fundacja ma jednak 
prawo nie wyrazić zgody na wprowadzenie określonych zmian.   

 
§ 3 

1. Fundacja z tytułu uczestnictwa w Mentoringu zobowiązuje się pokryć koszty 
Mentorowanego, określone w ust. 3 niniejszego paragrafu, związane z udziałem 
w nie więcej niż 4 spotkaniach z Mentorem. Spotkania nie mogą odbywać się 
częściej niż raz w miesiącu. 

2. Fundacja pokrywa koszty udziału w spotkaniach wyłącznie jednej osoby – 
Mentorowanego, albo Mentora – o ile to on będzie przyjeżdżał na spotkanie do 
Mentorowanego. „Szczegółowe zasady finansowania spotkań w ramach programu 
Mentoring FNP” udostępnione są  na stronie internetowej Fundacji. 

3. Fundacja pokrywa wyłącznie: 
 a. koszty podróży, 
 b. koszty noclegu, 

c. koszty wyżywienia, dojazdu do i z dworca/portu lotniczego, komunikacji 
lokalnej na miejscu spotkania. 

4. Zasadą jest zlecanie usługi podróży dostawcy wybranemu przez Fundację do 
pośredniczenia w zakupie ww. usług.  

5. Dopuszcza się zakup usługi podróży od innego podmiotu. Finansowanie takiego 
zakupu odbywa się wówczas wyłącznie w drodze  refundacji w kwocie nie wyższej 
niż cena zaoferowana przez dostawcę wybranego przez Fundację. 

6. Koszty  przypadające na jedno spotkanie, wskazane w ust. 3 lit. b, i c  
finansowane są w formie ryczałtów dla danej lokalizacji określonych w tabeli 
dostępnej na stronie internetowej Fundacji w „Szczegółowych zasadach 
finansowania spotkań w ramach programu Mentoring FNP”. 

7. Fundacja refunduje wydatki poniesione przez Mentorowanego wyłącznie na 
podstawie złożonego w terminie 14 dni od daty zakończenia danego spotkania, 
zgodnego z obowiązującym wzorem sprawozdania merytorycznego i finansowego 
oraz dołączonych do niego oryginałów dowodów poniesionych wydatków. Wypłata 
refundowanych środków nastąpi w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnego 



 

sprawozdania finansowego i merytorycznego, na rachunek bankowy 
Mentorowanego o nr ………………………………………. 

8. W ramach Mentoringu nie przysługuje zwrot kosztów delegacji oraz ubezpieczenia 
od następstw nieszczęśliwych wypadków lub leczenia i transportu za granicą. 

9. W przypadku wyjazdu na spotkanie z Mentorem, Mentorowany zobowiązany jest 
zapewnić sobie ubezpieczenie. Zakres polisy musi obejmować co najmniej 
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia 
i transportu za granicą. Mentorowany obowiązany jest na żądanie Fundacji 
przedłożyć dokumenty potwierdzające zawarcie ww. umów ubezpieczenia. 

10.Niedozwolone jest zrefundowanie całkowite lub częściowe wydatków, na które 
Mentorowany otrzymał środki z innych źródeł. 

 
§ 4 

1. Jeśli z przyczyn niezależnych od Mentorowanego (np. choroba, wypadki losowe) 
niemożliwy będzie udział w spotkaniu, Mentorowany zobowiązany jest do 
niezwłocznego poinformowania Fundacji o tym fakcie.  

2. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu będzie 
traktowane jako przerwanie udziału w Mentoringu. 

3. Fundacja nie pokrywa kosztów wymienionych w § 3 ust. 3, w przypadku spotkań, 
które się nie odbyły. 

4. W przypadku zakupu dokonanego przez Fundację w związku ze spotkaniem, które 
się nie odbyło, Mentorowany zobowiązanych jest do zwrotu wydatków  
poniesionych przez Fundację. Zwrot środków następuję na rachunek bankwoy 
wskazany każdorazowo przez Fundację.  
 

§ 5 
Mentorowany zobowiązany jest: 

a. realizować plan Mentoringu, w szczególności organizować spotkania 
z Mentorem i w nich uczestniczyć, 

b. informować Fundację o przebiegu Mentoringu, za pośrednictwem systemu 
elektronicznego udostępnionego przez Fundację, po każdym spotkaniu lub 
co najmniej raz na 6 miesięcy, jeśli w tym okresie nie odbyło się żadne 
spotkanie, 

c. informować Fundację o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na 
realizację Mentoringu,  

d. informować Fundację o wszelkich zmianach danych teleadresowych lub 
numeru rachunku bankowego – przy czym zmiana tych danych nie wymaga 
podpisania aneksu do niniejszej Umowy, 

e. dokonywać w sposób oszczędny wszelkich zakupów niezbędnych do 
realizacji spotkań z Mentorem, 

f. do godnego zachowania i nienarażania na szwank dobrego imienia Fundacji, 
g. przestrzegać postanowień niniejszej Umowy, 

h. brać udział w monitoringu rezultatów oraz ewaluacji organizowanej przez 
Fundację na potrzeby sprawozdawczości projektu SKILLS. 

 
§ 6 

1. Po zaakceptowaniu przez Fundację osiągnięcia celu Mentoringu, Mentorowany 
uzyskuje certyfikat ukończenia programu Mentoring.  



 

2. W przypadku braku realizacji planu Mentoringu w całości podstawą wydania 
certyfikatu będzie osiągnięcie zakładanych celów w stopniu zadawalającym.  

 
§ 7 

1. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej Umowy Fundacja ma 
prawo ją rozwiązać w trybie natychmiastowym oraz zażądać zwrotu wydatków 
poniesionych w związku ze spotkaniami w Mentoringu wraz z odsetkami liczonymi 
jak dla zaległości podatkowych od daty poniesienia przez Fundację określonego 
wydatku.  

2. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszej Umowy Fundacja ma 
prawo rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym i odstąpić od 
dalszego finansowania spotkań w ramach planu Mentoringu. 
 
 

§ 8 
1. Fundacja oświadcza, że jest administratorem danych osobowych podanych 

w Umowie oraz że dane te będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 
z późn. zm.) w celu realizacji Umowy, w szczególności monitoringu, kontroli 
ewaluacji i sprawozdawczości, a także w celach archiwizacji. Fundacja zastrzega, 
że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia 
Umowy.  

2. W stosunku do danych osobowych przekazanych Fundacji, Mentorowanemu 
przysługują wszystkie prawa wynikające z ustawy, o której mowa w ust. 1 
niniejszego paragrafu, określone w jej art. 32, a w szczególności prawo dostępu 
do danych oraz wniesienia sprzeciwu.  

§ 9 
1. Wszelkie ewentualne spory między stronami, wynikające z niniejszej Umowy, 

powinny być rozwiązane bez zbędnej zwłoki, drogą negocjacji między Stronami.  
2. W przypadku niepowodzenia negocjacji, spory będzie rozstrzygał sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Fundacji.  
 

§ 10 
1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności, z wyjątkiem zmian, o których mowa w § 2 ust. 3 i 4 oraz w § 5 lit. d. 
2. Fundacja może zaproponować Mentorowanemu zmianę warunków określonych 

w Umowie lub Regulaminie. W takim przypadku Fundacja poinformuje 
Mentorowanego o treści proponowanych zmian oraz o uprawnieniach 
przysługujących Mentorowanemu w związku z tymi propozycjami. Wskazane 
informacje zostaną przekazane:  

1) do publicznej wiadomości na stronie internetowej Fundacji oraz 
2) indywidualnie drogą elektroniczną.  
Przekazanie informacji odbędzie się z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed 
wprowadzeniem proponowanych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji 
proponowanych zmian Mentorowany ma prawo rozwiązać Umowę z zachowaniem 
14 dniowego okresu wypowiedzenia. 
 



 

3. W sprawach nieuregulowanych Umową lub Regulaminem mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu cywilnego oraz zasady programu Mentoring Fundacji na rzecz 
Nauki Polskiej – dostępne na stronie internetowej Fundacji. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 
każdej ze Stron.  

5. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie SKILLS jest niezbędne do  zawarcia 
Umowy. 

 
 
 
 

Fundacja        Mentorowany 
 
 
 

………………………………………     ………………………………… 


