
 

 

 
WZÓR UMOWY O UDZIAŁ W PROGRAMIE nr ………… 

zawarta w Warszawie dnia ………….roku 

pomiędzy: 

Politechniką Warszawską  z siedzibą w Warszawie przy Pl. Politechniki 1, NIP 525-000-58-34, 

REGON 000001554, reprezentowaną przez ... 

……………………………………………………………………………………… 

zwaną w dalszej części umowy „…………………………………” 

a 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej „Beneficjentem” 

łącznie zwanymi „Stronami” 

 

 

§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem niniejszej umowy (zwanym dalej „Przedmiotem umowy”) jest świadczenie przez 

………............... na rzecz Beneficjenta usług w ramach programu wsparcia oferowanego w ramach 

Inkubatora Innowacyjności zwanego dalej „Programem Inkubacji” / „Programem preinkubacji” / 

„Programem akceleracji”1, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Przedmiot umowy wykorzystywany będzie przez Beneficjenta do celów określonych we Wniosku 

Aplikacyjnym. 

3. Realizacja Przedmiotu umowy odbywa się na zasadach określonych w Ogólnych Zasadach 

funkcjonowania Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej, zwanych dalej „Zasadami”. 

4. Beneficjent oświadcza, że zapoznał się z Zasadami i akceptuje je. 

 

§ 2. 

ODPŁATNOSĆ 

1. Z tytułu realizacji Przedmiotu umowy Beneficjent będzie uiszczał opłatę. 

2. W przypadku Programu Inkubacji opłata wynosi ..., z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku opłaty wskazanej w ust. 2 Beneficjentowi zostaje udzielona pomoc de minimis  

w wysokości wyrażającej się w kwocie różnicy pomiędzy stawką określoną w ust. 2 a stawką 

rynkową. Opłata, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest ustalona na warunkach 

preferencyjnych i stanowi ostateczną kwotę do zapłaty. 

                                                           
1 niepotrzebne skreślić 



 

 

 
4. Beneficjent zobowiązany jest do złożenia dokumentów stanowiących odpowiednio Załączniki nr 2, 

3, 4 do niniejszej umowy, najpóźniej w chwili jej zawarcia2. 

5. W przypadku programu Preinkubacji/Akceleracji3 opłata wynosi ... 

6. W przypadku Programu Preinkubacji/Akceleracji4 opłata, o której mowa w ust. 5 uiszczona zostanie 

jednorazowo przelewem na rachunek bankowy   nr …………………………………………………………………….. 

w terminie 7 (słownie: siedem) dni od dnia zawarcia niniejszej umowy5. 

7. W przypadku opóźnienia w płatności, o której mowa w ust. 1 ………… uprawniony będzie do 

naliczania odsetek ustawowych. 

 

§ 3. 

CZAS TRWANIA UMOWY 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od ………………. do ………………. 

2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym terminie za porozumieniem Stron, pod warunkiem 

uregulowania przez Beneficjenta wszelkich zobowiązań wobec ……………. 

3. Umowa może być rozwiązana przez …………… bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym  

w przypadku naruszenia przez Beneficjenta postanowień niniejszej umowy oraz Zasad,  

w szczególności w przypadku: 

a) nieprzestrzegania zasad Programu Inkubacji / Preinkubacji / Akceleracji6, 

b) zaprzestania lub zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku 

Beneficjenta będącego przedsiębiorcą. 

§ 4. 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Beneficjent podpisując niniejszą umowę wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

i oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że: 

a) administratorem danych jest Politechnika Warszawska, 

b) dane osobowe Beneficjenta będą przetwarzane wyłącznie w związku z realizacją przez 

…………… wsparcia w zakresie Programu inkubacji/Preinkubacji/Akceleracji7, do celów 

statystycznych oraz w celach marketingowych, poprzez przesyłanie Beneficjentowi 

informacji o działalności ………… lub jego partnerów. W szczególności ………… uprawniony 

jest do ujawnienia faktu udzielenia wsparcia Beneficjentowi na stronie internetowej oraz w 

innych środkach masowego przekazu. 

c) ma prawo do zmiany swoich danych osobowych oraz ich usunięcia po zakończeniu umowy. 

§ 5. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

                                                           
2 ust. 2 – 4 dotyczy tylko umów zawieranych w związku z Programem Inkubacji 
3 niepotrzebne skreślić 
4 niepotrzebne skreślić 
5 ust. 5 – 6 dotyczy tylko umów zawieranych w związku z Programem Preinkubacji i Akceleracji 
6 niepotrzebne skreślić 
7 niepotrzebne skreślić 



 

 

 
1. Beneficjent nie może bez zgody …………, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego oraz wewnętrznych aktów prawnych 

Politechniki Warszawskiej. 

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy Strony będą w pierwszej 

kolejności rozwiązywać polubownie. W przypadku niemożności polubownego rozwiązania sporu 

Strony poddają jego rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby …………. 

4. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

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

6. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia. 

7. Załączniki stanowią integralną część umowy. 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Program Inkubacji/ preinkubacji/ akceleracji 

2. Formularz informacji przestawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ( do pobrania na 

https://www.cziitt.pw.edu.pl/dzial-organizacyjny/do-pobrania/ 

3. Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie Beneficjent otrzymał w 

bieżącym  roku oraz w ciągu 2 poprzedzających lat.  

4. Oświadczenie o wszelakiej wielkości pomocy de minimis otrzymanej przez Beneficjenta w tym 

okresie (wzór Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 22/2016 Rektora PW z dnia 20.04.2016 r.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ………          Beneficjent  

https://www.cziitt.pw.edu.pl/dzial-organizacyjny/do-pobrania/


 

 

 
 

Załącznik nr 1 do umowy o udział w programie z dnia …………. 

Program Inkubacji 

 wynajem powierzchni użytkowej (biura 2, 3 i 4 osobowe) – dot. pow. w CZIiTT PW, 

 wynajem powierzchni użytkowej (biura 2, 3 osobowe oraz stanowiska pracy w cowork) – dot. 

pow. w CEZAMAT 

 dostęp do wyposażonych biur w 7 dni w tygodniu w godzinach 6-22 – dot. pow. w CZIiTT PW, 

 dostęp do wyposażonych biur i stanowisk pracy w 7 dni w tygodniu w godzinach 6-22 – dot. 

pow. w CEZMAT 

 dostęp do internetu (Wi-Fi), 

 dostęp do pomieszczeń wspólnych 

 dostęp do sal spotkań na piętrze inkubatora (na zasadzie dostępności) – dot. pow. w CZIiTT PW 

i CEZMAT, 

 usługa ksero – max. 100 stron / mc, 

 obsługa korespondencji pocztowej przychodzącej, 

 możliwość umieszczenia podstawowych informacji o firmie na stronie internetowej CZIiTT PW 

i CEZAMAT, 

 4h konsultacji z ekspertami i mentorami inkubatora, 

 udział w wydarzeniach networkingowych organizowanych przez CZIiTT PW i CEZAMAT, 

 dostęp do usług badawczych, laboratoriów i innych powierzchni CZIiTT PW i CEZAMAT na 

preferencyjnych warunkach. 


