
  

UMOWA STYPENDIALNA 

 

zawarta w Warszawie w dniu r. (zwana dalej „Umową”) pomiędzy: 

 

Fundacją Polskiego Funduszu Rozwoju, z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, wpisaną do 

Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych 

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego oraz do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000718920, NIP 7010802035, REGON 

369483596, reprezentowaną przez:  

Magdalenę Grzankowską – Prezesa Zarządu, 

Sebastiana Zołę – Członka Zarządu 

 

zwaną dalej „Fundatorem” 

 

oraz 

Panem/Panią                                                      zamieszkałym/ą:                                                                                 PESEL:  

zwanym/ą dalej „Stypendystą/tką”, 

 

 

Fundator i Stypendystka/Stypendysta będą w dalszej części Umowy również zwani łącznie „Stronami”, a 

osobno „Stroną”. 

§ 1 

 

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta w następstwie przyznania Stypendystce/Stypendyście przez Fundatora 

Stypendium na zasadach określonych w Regulaminie Programu Stypendialnego Pasjonaci Edukacji (zwanym 

dalej Regulaminem). 

2. Stypendystka/a potwierdza, że zapoznał/-a się z Regulaminem, akceptuje jego postanowienia i zobowiązał/-

a się do ich przestrzegania. . 

 



  

 

 

§ 2 

 

1. Stypendium zostanie wypłacone Stypendystce/Stypendyście w kwocie 3800 zł (trzy tysiące osiemset 

złotych) netto jednorazowo do 2 listopada 2021r. w formie przelewu na konto Stypendystki/y o 

numerze: . 

2. Za datę wypłaty Stypendium uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Fundatora. 

 

§ 3 

 

1. Stypendystka/a zobowiązuje się do: 

a. przeznaczenia  Stypendium na pokrycie kosztów związanych z opłatą za udział w kursach  

i szkoleniach rozwijających jego umiejętności pedagogiczne, rozwijające kompetencje miękkie i 

twarde bezpośrednio związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela lub kosztów związanych z 

zakupem materiałów edukacyjnych. Do 20 % całkowitej kwoty przyznanego stypendium może 

zostać przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z najmem/ utrzymaniem mieszkania/ 

akademika/ zakwaterowania lub kosztów podróży na uczelnię.  

b. Do udziału przynajmniej w jednym warsztacie/ szkoleniu organizowanym przez Fundację  

w CDT i do udziału we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez Fundację dla Uczestników 

Programu.  

c. Sporządzenia i przedłożenia Fundacji w formie elektronicznej na adres mailowy: 

pasjonaci@fundacja.pfr.pl do 15 grudnia 2021 sprawozdania z przebiegu nauki w semestrze 

akademickim, w którym korzystał z pomocy stypendialnej Fundacji, obejmującego informację o 

uzyskanej średniej ocen, w miarę możliwości informację o średniej ocen uzyskanej przez 

wszystkich studentów tego kierunku i semestru, zaliczeniu lub braku zaliczenia roku oraz 

dodatkowych sukcesach i osiągnięciach, zgodnie z wzorem sprawozdania, stanowiącym załącznik 

nr. 1 do umowy stypendialnej, a także o wykorzystaniu środków przyznanych w ramach 

Stypendium – przedłożenia rachunków, faktur potwierdzających wykorzystanie Stypendium.  



  

d. Wspierania działań Fundacji oraz niepodejmowania działań godzących w cele statutowe 

 i wartości reprezentowane przez Fundację . 

e. Niezwłocznego informowania Fundacji o wszelkich okolicznościach mających wpływ na 

przyznawanie Stypendium oraz o przypadkach przerwania studiów, rozumianego jako skreślenie z 

listy studentów lub skorzystanie z urlopu dziekańskiego. 

2. Fundator ma prawo do rozwiązania niniejszej Umowy w trybie natychmiastowym z zastrzeżeniem 

prawa do żądania od Stypendystki/-y zwrotu kwoty wypłaconej tytułem Stypendium w przypadku 

naruszenia przez Stypendystę/-kę niniejszej Umowy lub Regulaminu, w szczególności w przypadku: 

a. niewywiązania się Stypendystki/-y z obowiązków określonych w ust. 1 powyżej; 

b. przerwania studiów;  

c. wyjścia na jaw okoliczności wskazujących, że przyznanie Stypendium nastąpiło wskutek przedstawiania 

fałszywych informacji i/lub dokumentów; 

d. uzyskiwania dochodu netto w roku rozliczeniowym 2020 w wysokości przekraczającej średnio kwotę 

2200 zł na osobę miesięcznie. 

§ 4 

Stypendystka/a zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich okoliczności i poufnych  informacji, o 

których dowiedział/-a się w związku z zawarciem Umowy, a na ujawnienie których Fundator nie wyraził zgody. 

 

§ 5 

 

Stypendystka/a oświadcza, że wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku oraz imienia i nazwiska w 

informacjach dotyczących Programu Stypendialnego, zamieszczanych przez Fundatora wszelkich materiałach 

promocyjnych. 

 

§ 6 

1. Umowa zawarta jest na czas określony, począwszy od dnia jej podpisania przez Strony do dnia 15.12.2021 r. 

lub do dnia złożenia przez Stypendystę/-kę sprawozdania zgodnie ze wzorem sprawozdania stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszej Umowy – w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi później. 



  

2. . Fundator może rozwiązać Umowę Stypendialną w trybie natychmiastowym w przypadku wystąpienia 

okoliczności, o których mowa w § 6 pkt 5 i  pkt 6 Regulaminu. 

 

§ 7 

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

2. W przypadku sporu powstałego na tle realizacji niniejszej Umowy sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia 

będzie sąd powszechny właściwy według siedziby Fundatora. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności i będą sporządzone w formie aneksu. 

 

§ 8 

 

Strony wyłączają możliwość przeniesienia przez Stypendystę praw i obowiązków wynikających 

z niniejszej Umowy na osobę trzecią, bez zgody Fundatora wyrażonej na piśmie 

pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

W sprawach nieunormowanych Umową Stypendialną mają zastosowanie postanowienia Regulaminu 
oraz właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego. 

  
 
 
 

Stypendysta   Fundator: 
 

 
  
_________________________   __________________________ 
 
 
 
 

 
1. Załącznik nr 1 do umowy stypendialnej- sprawozdanie 

 


