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Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 6 maja 2020 r.

„WZÓR"

Umowa nr____________
o przeprowadzenie postępowania 

w sprawie nadania stopnia doktora

zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy:

Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, NIP 
525-00-05-828, zwanym dalej „Uczelnią", reprezentowanym przez:

...................................................... -  Przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauk................... ,
działającego na podstawie pełnomocnictwa n r ..................z dnia..................

a

Panią/Panem ............................................... zam........................................ , posiadającym
PESEL............................. , zwaną /zwanym dalej „Kandydatem’

a

(jednostka zatrudniająca Kandydata)............................................................................. ,
(adres)..............................................................., NIP ...................... , zwaną /zwanym dalej
„Jednostką”, reprezentowaną / reprezentowanym przez:

.....................................................................  (działającą/ działającego na podstawie
pełnomocnictwa n r ........................z dnia......................)1,

wspólnie zwanych dalej „Stronami’

§ 1
1. Kandydat /Jednostka2 zobowiązuje się zapłacić Uczelni wszystkie poniżej wymienione 

koszty postępowania o nadanie Kandydatowi stopnia naukowego doktora w wysokości 
określonej w poniżej kalkulacji kosztów:

1) wynagrodzenie promotora / dwóch promotorów3w wysokości ...........................  zł /
......................... x 2 = .................... zł,

2) wynagrodzenie promotora pomocniczego w wysokości........................... zł4,

3) wynagrodzenie trzech recenzentów w wysokości................ zł x 3 = ....................zł,

1 Jednostka zatrudniająca Kandydata jest stroną Umowy tylko wówczas, gdy zobowiązana jest z mocy przepisów 
lub gdy zobowiązuje się z mocy Umowy, pokryć koszty postępowania o nadanie Kandydatowi stopnia naukowego 
doktora przeprowadzanego w Uczelni.
2Należy wybrać właściwe.
3 Należy wybrać właściwe.
4 Jeśli występuje.
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4) koszty pośrednie w wysokości 30% sumy kwot określonych w pkt 1 -  3 = 
 zł,

5) zwrot kosztów podróży -  bilety kolejowe kl. II za przejazdy promotora, promotorów, 
promotora pomocniczego, recenzentów, do Uczelni oraz z powrotem -  w celu 
uczestniczenia w czynnościach postępowania o nadanie Kandydatowi stopnia doktora 
-  w wysokości faktycznie poniesionych kosztów ustalonych na podstawie biletów 
kolejowych,

6) zwrot kosztów udziału w wideokonferencji/telekonferencji -  w celu uczestniczenia w 
czynnościach postępowania o nadanie Kandydatowi stopnia doktora -  w wysokości 
faktycznie poniesionych kosztów ustalonych na podstawie faktury otrzymanej przez 
Uczelnię z innej jednostki (innej uczelni, instytutu), która poniosła te koszty.

2. Zapłata kosztów, o których mowa w ust. 1, realizowana będzie w dwóch ratach:

1) rata pierwsza po podjęciu uchwały przez Radę Dyscypliny Nauk.............................o
wszczęciu postępowania o nadanie Kandydatowi stopnia naukowego doktora, rata ma
charakter zaliczkowy, wynosi...................zł i obejmuje koszty określone w ust. 1 pkt
1 -  4,

2) rata druga po podjęciu uchwały przez Radę Dyscypliny Nauk..............  w sprawie
nadania lub odmowy nadania stopnia naukowego doktora lub innej ostatniej czynności 
w Uczelni w postępowaniu o nadanie Kandydatowi stopnia naukowego doktora i 
obejmuje zwrot kosztów określonych w ust. 1 pkt 5 i 6.

§ 2

1. Kandydat / Jednostka dokona zapłaty należności, o których mowa w § 1, na podstawie 
wystawionych przez Uczelnię faktur VAT.

2. Strony ustalają, że zapłata nastąpi na rachunek bankowy Uczelni wskazany na fakturze 
VAT w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. Opóźnienie w zapłacie uprawnia Uczelnię 
do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie / odsetek ustawowych za opóźnienie w 
transakcjach handlowych5.

3. Faktura zostanie doręczona na adres............................................................................... a
jej skan przesłany na adres m ail............................................................

§ 3

1. Kandydat /Jednostka6 zapłaci należności wynikające z postanowień niniejszej Umowy bez 
względu na wynik postępowania o nadanie Kandydatowi stopnia naukowego doktora tj. 
dopuszczenia Kandydata do publicznej obrony, nadania albo odmowy nadania 
Kandydatowi stopnia naukowego doktora, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Koszty zapłacone zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 1 zostaną rozliczone wg kosztów faktycznie
poniesionych. Ewentualna nadpłata zostanie zwrócona Kandydatowi / Jednostce7 po 
podjęciu uchwały przez Radę Dyscypliny Nauk..............  w sprawie nadania lub odmowy

5 Należy wybrać właściwe (jeśli Jednostka jest przedsiębiorcą należy zaznaczyć odsetki ustawowe za opóźnienie 
w transakcjach handlowych; jeśli Jednostka jest inną jednostką sektora finansów publicznych albo zapłacić ma 
Kandydat należy zaznaczyć odsetki ustawowe za opóźnienie).
6 Należy wybrać właściwe.
7 Należy wybrać właściwe.



nadania stopnia naukowego doktora lub innej ostatniej czynności w Uczelni w 
postępowaniu o nadanie Kandydatowi stopnia naukowego doktora, przy czym Uczelnia 
jest uprawniona do potrącenia z nadpłaty -  kosztów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2.

§ 4

Dla celów realizacji niniejszej Umowy Strony wskazują osoby do kontaktów:
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1) Uczelnia -  Pani / Pan......... ■ , tel........... ........ , mail
2) Kandydat -  tel...................... ......, m ail.......... j

3) Jednostka -  Pani / Pan.......

§ 5

..., tel.......... ........ , mail

1. Uczelnia i Jednostka8 oświadcza / oświadczają9, że jest / są10administratorem danych 
osobowych w rozumieniu 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego 
dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych Kandydata oraz pracowników i innych 
osób działających w imieniu Stron, wskazanych w § 4 oraz takich osób, które będą 
wykonywać czynności niezbędne do realizacji niniejszej Umowy. Przekazywane na 
potrzeby realizacji niniejszej Umowy dane osobowe są danymi zwykłymi i obejmują w 
szczególności imię, nazwisko, numer telefonu, adres email.

2. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów danych) jedynie w celu i 
zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją niniejszej Umowy.

3. Uczelnia i Jednostka11 zobowiązuje / zobowiązują12się do ochrony danych osobowych 
udostępnionych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, w tym do wdrożenia oraz 
stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiedni stopień 
bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z 
ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) 
oraz przepisami RODO.

4. Uczelnia i Jednostka13 zobowiązuje / zobowiązują14 się poinformować osoby fizyczne nie 
podpisujące niniejszej Umowy, o których mowa w ust. 1, o treści niniejszego paragrafu 
oraz przysługujących im uprawnieniach dotyczących ochrony ich danych osobowych.

§ 6

Ewentualne spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla
siedziby Uczelni.

8 Jeśli jest Stroną Umowy.
9 Należy wybrać właściwe.
10 Należy wybrać właściwe.
11 Jeśli jest Stroną Umowy.
12 Należy wybrać właściwe.
13 Jeśli jest Stroną Umowy.
14 Należy wybrać właściwe.
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Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 8

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch / trzech15 jednobrzmiących egzemplarzach, po 
jednym dla każdej ze Stron.

§ 7

Uczelnia Kandydat Jednostka16

15 Należy wybrać właściwe.
16 Jeśli jest Stroną Umowy.


