UMOWA O STYPENDIUM FUNDOWANE

Zawarta dnia ........................................... w ………………………………………………
pomiędzy
…………... z
siedzibą w Warszawie (01-040), ul. Stawki 40 wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.
st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000001764, numerem NIP 526-10-03-187, reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
oraz
Panem/ Panią ……………………………………………………….……………………….
studentem/ką studiów stacjonarnych II stopnia Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki
Krakowskiej,
kierunek ………………………………………………………………………………...………………
specjalność ……………………………………………………………………………………..………
nr PESEL …………………………………………………………………………………………….…
zamieszkałym/ą w ………………………………………………...……………………………….….
§1
1. Fundator przyznaje Stypendyście stypendium fundowane w wysokości ................ zł
miesięcznie brutto na okres studiów.
2. Od kwoty stypendium Fundator potrąci należny podatek dochodowy.
3. Stypendium wypłacane będzie od 1 października 2020 r. do 31 lipca 2021 r. roku włącznie,
w terminie do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego.
4. W przypadku wcześniejszego ukończenia studiów, tj. uzyskania statusu absolwenta,
pozostała kwota stypendium będzie wypłacona jednorazowo.
5. Stypendium wypłacane będzie przelewem na wskazane przez Stypendystę konto
bankowe nr ………………………………………………..………………………………………..
6. Opiekunem Stypendysty ze strony Fundatora będzie Pan/Pani …………………………,
numer telefonu…………………………… adres e-mail:…………………………………………
§2
Stypendysta jest zobowiązany do:
a. starannego zdobywania wiedzy i terminowego zaliczania studiów,
b. zdania egzaminu dyplomowego w terminie określonym w uchwale Rady Wydziału
Inżynierii Lądowej w sprawie organizacji ostatniego semestru studiów;
c. zawarcia z Fundatorem umowy o pracę na czas określony (1 rok) i warunkach określonych
przez Fundatora, niezwłocznie po uzyskaniu tytułu magistra inżyniera. Fundator
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zobowiązuje się zatrudnić Stypendystę na warunkach i stanowisku odpowiadającym
kwalifikacjom Stypendysty;
d. zwrotu całej kwoty pobranego stypendium w przypadku skreślenia z listy studentów.
Zwrotu należy dokonać w terminie 3 miesięcy na rachunek bankowy Fundatora, bez
odrębnego wezwania, a Umowa o stypendium fundowane będzie rozwiązana w trybie
natychmiastowym
§3
1. Fundator zobowiązuje się do:
a. terminowego wypłacania stypendium określonego w § 1 ust. 1;
b. zapewnienia Stypendyście możliwości odbycia praktyk zawodowych;
c. zapewnienia dostępu do materiałów niezbędnych do przygotowania koniecznych prac
semestralnych i pracy dyplomowej.
2. Fundator zastrzega sobie prawo do nieprzedłużenia lub rozwiązania umowy ze
Stypendystą z przyczyn zależnych od Fundatora, w tym w sytuacji gdy nie będzie mógł
dalej wypłacać stypendium lub nie będzie mógł zatrudnić go po zakończeniu studiów.
§4
1. W sytuacji wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w § 2 lit. d Stypendysta nie może
ponownie ubiegać się o przyznanie Stypendium.
2. Stypendysta zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich okoliczności,
informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa i informacji poufnych, które pozyskał
w związku z zawarciem Umowy o Stypendium Fundowane, a których ujawnienie mogłoby
narazić Fundatora na szkodę.
§5
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Regulaminu
Fundowania Stypendiów przez spółkę dla studentów Politechniki Krakowskiej oraz
przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Zmiana warunków niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
§6
Umowę zawiera się na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy Fundatorem
a Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Porozumienia.
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