
 
 

UMOWA STYPENDIALNA 

 
nr …………………………………. 

 
 
zawarta w Niepołomicach w dniu .................................................... pomiędzy: 

 

Gminą Niepołomice - Zespołem Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach 

z siedzibą przy ul. Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice  

reprezentowanym przez: 

Romana Ptaka – Burmistrza Miasta I Gminy Niepołomice  
 
 

zwanym dalej „Wypłacającym” 
 

a 

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

(Imię i nazwisko ucznia/uczennicy) 
 

zamieszkałą/ym w:……………………………………….…………………………… ul. ………………………….……...................... 

PESEL: ......................................................................... 

zwaną/ym dalej „Stypendystą”, 

reprezentowanym przez: 

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

(Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia/uczennicy) 
 

§ 1 

 
1. Umowa została sporządzona w oparciu o Regulamin przyznawania stypendiów w ramach  projektu „ROZWÓJ 

CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH BRANŻY ELEKTRYCZNO – ELEKTRONICZNEJ”.  

2. Stypendia są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

§ 2 

1. Wypłacający  przyznaje  Stypendyście, na okres 10 miesięcy w roku szkolnym, stypendium w wysokości 680,00 PLN 

(słownie: sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100) miesięcznie. 

2. Stypendium będzie wypłacane w dwóch transzach semestralnych za miesiące: 

1) od września 2020 do stycznia 2021 r. oraz 

2) od lutego 2021 r. do czerwca 2021 r. 
  



 
 

3. Stypendium będzie wypłacane na następujący rachunek bankowy wskazany przez Stypendystę: 

Nazwa 

banku: 

 

 

Nr konta 

bankowego: 

 

  -     -     -     -     -     -     

 

Imię 

i nazwisko 

posiadacza 

konta 

bankowego: 

 

 

4. Pierwsza transza stypendium zostanie wypłacona do końca stycznia danego roku szkolnego 

5. Kolejna transza stypendium zostanie wypłacona do końca lutego danego roku szkolnego  

6. Wypłacający zastrzega, iż  w  przypadku  wystąpienia  okoliczności  od  niego  niezależnych  lub  w przypadku 

braku środków na jego rachunku bankowym, transza przysługującego stypendium może być wypłacona 

z opóźnieniem w stosunku do terminów określonych w ust. 2 i 3, niezwłocznie po ustaniu przyczyn opóźnienia. 

Z tytułu opóźnienia Stypendyście nie przysługuje prawo do naliczania odsetek. 

 

§ 3 

1. Stypendysta jest zobowiązany do: 

a) wydatkowania stypendium zgodnie z Regulaminem; 

b) współpracy z opiekunem dydaktycznym w okresie roku szkolnego na który została przyznana pomoc stypendialna; 

c) realizowania  Indywidualnego Planu Rozwoju Ucznia w okresie roku szkolnego w którym uczeń objęty został pomocą 
stypendialną;  

d) niezwłocznego informowania Beneficjenta o: 

 skreśleniu z listy uczniów, zmianie szkoły lub przerwaniu nauki w szkole, 

 zmianie adresu do korespondencji, 

 zmianie numeru rachunku bankowego, o którym mowa w § 2 ust. 3, 

e) gromadzenia  do  30  czerwca  2021  r.  dowodów  poniesienia  wydatków  sfinansowanych z otrzymanego 
stypendium i przechowywania ich do 31 sierpnia 2023 r1.; 

f) przekazania     opiekunowi     dydaktycznemu     wszystkich      informacji      niezbędnych    do sporządzenia 
sprawozdania z realizacji PRU; 

 
§ 4 

Pozbawienie  prawa  do  otrzymywania  stypendium  może  nastąpić  w  przypadkach  określonych    w § 5 ust. 6 

Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu „ROZWÓJ CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWCH 

BRANŻY ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNEJ”. 

§ 5 

Stypendysta oświadcza, że: 
1. Zapoznał się z Regulaminem przyznawania stypendiów w ramach projektu „ROZWÓJ CENTRUM KOMPETENCJI 

ZAWODOWYCH BRANŻY ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNEJ”  i akceptuje wszystkie jego postanowienia; 

2. Spełnia wszystkie kryteria kwalifikujące go do udziału w przedmiotowym projekcie. 

                                    
1 Jako dowody poniesienia wydatków rozumie się  faktury,  rachunki oraz  potwierdzenia  wpłaty  wystawione  na Stypendystę, rodzica lub 
opiekuna prawnego, a także potwierdzenia przelewów, bilety wstępów oraz komunikacji publicznej. 



 
 

 

§ 6 

Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia Regulaminu oraz przepisy Kodeksu 
Cywilnego (test jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.). 

 
 

§ 8 

1. Ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie. 
2. W przypadku braku porozumienia spór rozpozna sąd powszechny właściwy dla siedziby Wypłacającego. 

 
 

§ 9 

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

Podpisy: 

 
 
 
 
………………………………….. 
(Wypłacający) 

 
……………………………………… 

(Stypendysta lub rodzic/ opiekun prawny  
niepełnoletniego ucznia) 

 
 
 


