Załącznik nr 14 do Uchwały Nr 75/19
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 stycznia 2019 r.

UMOWA STYPENDIALNA
zawarta w Krakowie w dniu……………………………:
pomiędzy:
Województwem Małopolskim, z siedzibą przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, NIP 676-21-78-337,
REGON 351-554-287, adres do korespondencji: os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków, reprezentowanym
przez Zarząd Województwa Małopolskiego w imieniu, którego działa:
……………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej „Udzielającym stypendium”,
a
…………………………………………… (imię i nazwisko Ucznia szczególnie uzdolnionego/Studenta1)
zam. ………………………………………………………………………………………………………………...
PESEL: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
reprezentowaną/ym przez przedstawiciela ustawowego (rodzica)/ opiekuna prawnego/ pełnomocnika2:
………………………………………………………….. (imię i nazwisko),
zwaną/ym dalej „Stypendystą”,
wspólnie dalej zwanymi „Stronami”
Na podstawie §13 ust. 2 w związku z §11 ust. 1 / §17 ust. 2 w związku z §15 ust. 13 Regulaminu,
Strony przyjmują następującą treść umowy stypendialnej:
§1
Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o:
1) Dokumentacji aplikacyjnej – należy przez to rozumieć wniosek o przyznanie stypendium wraz
z załącznikami zarejestrowany pod numerem …….. na podstawie, którego stypendyście
przyznano stypendium.
2) PZE – należy przez to rozumieć Plan Zamierzenia Edukacyjnego.
3) Projekcie – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie strategiczne pn. „Regionalny Program
Stypendialny” finansowane ze środków własnych Województwa Małopolskiego.
4) Regulaminie – należy przez to rozumieć odpowiednio: w przypadku uczniów - Regulamin
przyznawania wsparcia stypendialnego za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne
i sportowe uczniom – mieszkańcom Województwa Małopolskiego / w przypadku studentów Regulamin przyznawania wsparcia stypendialnego za szczególne osiągnięcia naukowe,
artystyczne i sportowe studentom – mieszkańcom Województwa Małopolskiego, które to zostały
przyjęte Uchwałą Nr LIV/825/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 15 października
2018 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 r., poz. 7384).
5) RPS – należy przez to rozumieć projekt pn. „Regionalny Program Stypendialny”.
1

Niepotrzebne skreślić.
Jeśli Stypendystą jest pełnoletni uczeń/student mający pełną zdolność do czynności prawnych
należy wykreślić. Jeśli Stypendystą jest uczeń niepełnoletni/uczeń lub student niemający pełnej
zdolności do czynności prawnych/student w imieniu, którego występuje inna osoba uprawniona niepotrzebne skreślić.
3
Jeśli Stypendystą jest uczeń - §13 ust. 2 w związku z §11 ust. 1. Jeśli Stypendystą jest student - §17
ust. 2 w związku z §15 ust. 1 - niepotrzebne skreślić.
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§2
1. Niniejsza umowa określa zasady przekazania stypendium przyznanego w ramach RPS,
na podstawie przedłożonej dokumentacji aplikacyjnej.
2. Stypendium, o którym mowa w ust. 1 finansowane jest z budżetu Województwa Małopolskiego.
§3
1. Udzielający stypendium oświadcza, że w roku szkolnym/akademickim 4 2018/2019 przekaże
Stypendyście łączną kwotę stypendium w wysokości ………………….. (słownie:
……………………………………) złotych brutto, a Stypendysta kwotę tę przyjmuje i oświadcza, że
wykorzysta ją na realizację założeń określonych w PZE.
2. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy / trwania kursu nowożytnego języka obcego /
trwania stażu5.
§4
1. Kwota stypendium, o której mowa w § 3 ust.1, będzie wypłacona w dwóch równych transzach
po ………………………….. brutto (słownie: …………………….. brutto). Pierwsza transza zostanie
wypłacona w terminie do 30 dni od zawarcia umowy stypendialnej. Wypłata drugiej transzy
nastąpi nie wcześniej niż w czerwcu 2019 r.
2. Stypendium zostanie przekazane Stypendyście w formie przelewu na rachunek bankowy
wskazany w oświadczeniu, stanowiącym integralną część niniejszej umowy. Stypendysta
zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Udzielającego stypendium o fakcie zmiany
numeru rachunku bankowego, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
3. Za dzień wypłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Udzielającego stypendium.
4. Udzielający stypendium zastrzega, że w przypadku braku środków na rachunku bankowym
Udzielającego stypendium, transza przysługującego Stypendyście stypendium może być
wypłacona z opóźnieniem. W takim przypadku Stypendyście nie przysługuje prawo żądania
odsetek.
§5
1. Stypendysta zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania z realizacji PZE w terminie
do 31 sierpnia 2019 r. / do 30 września 2019 r. 6 do Departamentu Edukacji i Kształcenia
Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
2. Stypendysta może zostać wezwany do przedłożenia dowodów poświadczających okoliczności
zadeklarowane w sprawozdaniu z realizacji PZE. Wezwanie określa termin oraz okoliczności
podlegające udowodnieniu. Dowodami, o których mowa w zdaniu pierwszym, w szczególności
są dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, świadectwa szkolne, prezentacje, prace pisemne, faktury,
rachunki.
3. W przypadku stwierdzenia w sprawozdaniu błędów, Stypendysta na wezwanie Udzielającego
stypendium zobowiązany jest do złożenia jego korekty i/lub wyjaśnień. Wezwanie określa
stwierdzone błędy oraz termin przedłożenia korekty.
4. W przypadku stwierdzenia przez Udzielającego stypendium błędów pisarskich i/lub rachunkowych
w sprawozdaniu, Udzielający stypendium może odstąpić od wezwania Stypendysty i dokonać
odręcznej korekty sprawozdania pod warunkiem, że dokonywane przez niego poprawki nie budzą

4

Niepotrzebne skreślić.
Niepotrzebne skreślić.
6
Jeśli Stypendystą jest uczeń sprawozdanie należy przedłożyć w terminie do 31 sierpnia 2019 r., a w
przypadku gdy Stypendystą jest student w terminie do 30 września 2019 r. - niepotrzebne skreślić.
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wątpliwości, co do ich zgodności ze stanem faktycznym. W takim przypadku Udzielający
stypendium informuje Stypendystę o dokonanej korekcie.
§6
1. Niniejsza umowa może zostać zmieniona lub rozwiązana na zasadach określonych
w Regulaminie.
2. Środki przekazane, jako stypendium, podlegają zwrotowi:
1) w części lub w całości w przypadku zmiany lub rozwiązania umowy na zasadach, o których
mowa w ust. 1,
2) w całości w przypadku, gdy uczeń / student 7 uzyskał stypendium na podstawie
nieprawdziwych danych,
3) w całości lub w części w przypadku, gdy uczeń / student 8 przeznaczył stypendium na wydatki
niezwiązane z założeniami, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,
4) w części w przypadku, gdy przyznana Stypendyście kwota stypendium na naukę
nowożytnego języka obcego będzie stanowić więcej niż 50% rzeczywistego kosztu kursu
języka obcego wykazanego w sprawozdaniu9.
3. Zwrot środków następuje na pisemne wezwanie, które określa wysokość środków podlegających
zwrotowi, termin ich zwrotu oraz numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu.
W przypadku, gdy Stypendysta nie dochowa zakreślonego terminu zwrotu środków, Udzielający
Stypendium uzyskuje prawo do naliczenia odsetek za zwłokę.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 / w ust. 2 pkt 2,3 i 410, Udzielający stypendium
uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
§7
Stypendysta zobowiązuje się do poddania się kontroli przeprowadzanej przez Udzielającego
stypendium lub uprawnione podmioty.
§8
Strony wyłączają możliwość przeniesienia praw i obowiązków, w tym również dokonania cesji
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej.
§9
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności,
z wyłączeniem rachunku bankowego Stypendysty.
2. Wszelkie spory powstałe w związku z interpretacją postanowień lub realizacją niniejszej umowy
Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby
Udzielającego stypendium.
3. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu i inne
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
otrzymuje Stypendysta, a drugi Udzielający stypendium.
5. Integralną część niniejszej umowy stanowią:
7

Niepotrzebne skreślić.
Niepotrzebne skreślić.
9
Jeśli Stypendyście przyznano stypendium na naukę nowożytnego języka obcego – niepotrzebne
skreślić.
10
Jeśli Stypendyście przyznano stypendium na naukę nowożytnego języka obcego – niepotrzebne
skreślić.
8
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1) PZE.
2) Oświadczenie o numerze rachunku bankowego.
3) Oświadczenie dotyczące przetwarzania wizerunku Stypendysty.

_______________________
podpis osoby działającej
w imieniu Udzielającego stypendium

____________________________
czytelny podpis Ucznia / Studenta / Przedstawiciela
ustawowego (rodzica) / opiekuna prawnego /
pełnomocnika11

11

Jeśli Stypendystą jest pełnoletni uczeń/student mający pełną zdolność do czynności prawnych
należy wykreślić. Jeśli Stypendystą jest uczeń niepełnoletni/ uczeń lub student niemający pełnej
zdolności do czynności prawnych/student w imieniu, którego występuje inna osoba uprawniona niepotrzebne skreślić.
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Załącznik nr 3: Oświadczenie dotyczące przetwarzania wizerunku Stypendysty

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE
PRZETWARZANIA WIZERUNKU STYPENDYSTY

Stypendysta wyraża zgodę / nie wyraża zgody12 na przetwarzanie swojego wizerunku, jak również
jego nieodpłatne rozpowszechnianie przez Udzielającego stypendium w związku z działaniami
informacyjno-promocyjnymi, w szczególności mającymi postać upubliczniania na stronie internetowej
fotografii z wydarzeń edukacyjnych, emisją filmu/audycji w ogólnodostępnych mediach w związku
z realizacją przedsięwzięcia strategicznego pn. „Regionalny Program Stypendialny” finansowanego ze
środków własnych Województwa Małopolskiego.

____________________
miejscowość i data

____________________________
czytelny podpis Ucznia szczególnie uzdolnionego /
Studenta

____________________
miejscowość i data

____________________________
czytelny podpis Przedstawiciela ustawowego (rodzica) /
opiekuna prawnego / pełnomocnika13

12

Niepotrzebne skreślić.
Jeśli Stypendystą jest pełnoletni uczeń/student mający pełną zdolność do czynności prawnych
należy wykreślić. Jeśli Stypendystą jest uczeń niepełnoletni/ uczeń lub student niemający pełnej
zdolności do czynności prawnych/student w imieniu, którego występuje inna osoba uprawniona niepotrzebne skreślić.
13
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