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UMOWA O KRAJOWE STYPENDIUM FUNDOWANE 

 

W dniu …………………………. 2019 roku w Warszawie została zawarta umowa pomiędzy: 

Fundacją Edukacyjną im. Jerzego Juzonia z siedzibą w Warszawie , ul. Naukowa 30A/4, 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem 0000414083 reprezentowaną 

przez: 

…………………………………………………………………………………………………………………., zwaną dalej 

Fundacją 

a 

Panem/Panią…………………………………………….. zamieszkałym w ………………….. pod 

adresem…………………………………………………………….. posiadającym dowód osobisty o numerze  

…………………………………….  zwanym dalej Stypendystą 

o treści następującej: 

Par. 1 

Przedmiotem niniejszej Umowy jest indywidualne stypendium naukowe przyznane 

Stypendyście przez Fundację, ze środków Fundacji, w celu umożliwienia Stypendyście 

podjęcia studiów w ……………..……….……………………………. na Uczelni 

..…………………………………….………………………………………………………………………………. na kierunku 

………………………………………………………….   

   

Par.2 

Kwota przyznanego stypendium wynosić będzie 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy 

złotych) i płatna będzie w 10 ratach na koniec każdego miesiąca po 1500 PLN (słownie: jeden 

tysiąc pięćset złotych) począwszy od października 2019 r. do lipca 2020r.  na rachunek 

bankowy Stypendysty o numerze 

……………………………………………………………………………………………………………………. prowadzony w 

…………………………………………………………………….. 

 

Par.3 

1. Stypendysta ma obowiązek wykorzystać stypendium wyłącznie na cele finansowania 

w całości (utrzymanie, akademik, kieszonkowe) lub w części kosztów studiów 
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wyższych, odbywanych na kierunkach technicznych i technologicznych, istniejących 

na renomowanych krajowych uczelniach akademickich. 

2. Stypendysta zobowiązany jest do niezwłocznego ( w terminie do 7 dni) 

poinformowania Fundacji o: 

 - przerwaniu studiów, 

- zmianie uczelni lub zmianie kierunku studiowania, 

- nie podjęcia studiów. 

3. W przypadku niespełnienia przez Stypendystę któregokolwiek z obowiązków, o 

których mowa w ust. 1,i 2 i 3 powyżej,  Fundacja ma prawo do rozwiązania niniejszej 

Umowy w trybie natychmiastowym ze skutkiem od ostatniego dnia miesiąca 

poprzedzającego, z zastrzeżeniem prawa do żądania od Stypendysty zwrotu kwot 

wypłaconych tytułem Stypendium za okresy, w których wydatki Stypendysty zostały 

poniesione z naruszeniem treści Umowy,  a zwłaszcza  jeśli wydatki nie zostały 

należycie udokumentowane lub za które stypendium zostało wypłacone jako 

świadczenie nienależne. 

4. Zmiana uczelni przez Stypendystę lub zmiana kierunków studiowania może 

powodować rozwiązanie niniejszej Umowy przez Fundację. 

Przerwanie lub nie podjęcie studiów powoduje rozwiązani Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym. 

 

Par.4 

1. Fundacja zobowiązuje się do terminowego wypłacania rat  Stypendium. Fundacja nie 

odpowiada jednak za niemożność wypłaty Stypendium spowodowaną siłą wyższą lub 

przyczyną nie  dającą się przewidzieć i / lub nieleżącą po stronie Fundacji. 

    

Par. 5 

1. Strony mogą  postanowić o kontynuowaniu wypłat Stypendium na kolejne lata 

studiów Stypendysty na uczelni krajowej;  warunkiem jednak jego kontynuacji jest 

uzyskanie przez Stypendystę średnich wyników akademickich na poziomie 

najwyższym na uczelni Stypendysty lub o jeden stopień niższym i udokumentowanie 

tego Fundacji do dnia 30 czerwca 2020r.  

 

Par. 6 

1. Wszelkie zapytania dotyczące Fundacji należy kierować na adres email:  

styp.1rok@fejj.pl. 
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2. W trakcie obowiązywania niniejszej umowy Stypendysta dostępny będzie pod 

adresem email ………………………………………………. oraz nr telefonicznym…………………….…. 

                                                                         

Par.7 

Stypendysta składa następujące oświadczenia woli: 

1) „Oświadczam, iż zapoznałem się z „Regulaminem przyznawania i wypłacania 

stypendiów krajowych przez Fundację im. Jerzego Juzonia (Program 

„PRYMUSI”)”.” 

2) „Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych, 

zawartych w niniejszej Umowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

przyznawania stypendium i jego wypłacania.” 

3) „Oświadczam, iż wyrażam  zgodę na weryfikację przez Fundację prawdziwości 

danych, zawartych w moim wniosku.”  

4) „Oświadczam, iż wyrażam zgodę na wystawianie i udostępnianie mi 

elektronicznych deklaracji PIT-11 przez Fundację”. 

Par.8 

1. W sprawach nieuregulowanych  niniejszą Umową zastosowanie ma Regulamin 

przyznawania i wypłacania stypendiów krajowych przez Fundację Edukacyjną im. 

Jerzego Juzonia (Program „PRYMUSI”), Statut Fundacji oraz ogólne przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

dla każdej ze stron. 

3. Wszelkie konsekwencje podatkowe wynikające z treści zwartej umowy ponosi 

Stypendysta.  

4. Wszelkie zmiany Umowy , w tym głównie przedłużenie jej postanowień, o którym 

mowa w par. 5 ,  wymagają zachowania przez strony formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.                   

 

 

 

FUNDACJA:                                                                                             STYPENDYSTA:  


