Załącznik nr 2 do Regulaminu – Umowa o objęcie programem
stypendialnym
UMOWA
o objęcie programem stypendialnym
zawarta w dniu …………………………….. r. pomiędzy:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
wpisaną do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000037568, REGON 017319027, NIP 113-23-16-427, kapitał
zakładowy w wysokości ..................................... zł w całości wpłacony, zwana dalej Spółką, w
imieniu której występuje Zakład Linii Kolejowych w ...........................................................,
zwany dalej „Fundatorem”, reprezentowany przez:
Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych – ……………………………………………..
Zastępcę Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych – ………………………………….
a
Uczniem Szkoły:……………………………………………………………………………...
na kierunku kształcenia: ……………………………………………………………………...
Imię i nazwisko Ucznia: ………………………………………………………………………
Nr PESEL: …………………………….……………………………………………………….
Imiona rodziców / opiekunów prawnych: …………………………………………….……..
Adres zamieszkania: ……………………………….…………………………………………
zwaną/ym dalej „Stypendystą”
a

1

Szkołą: ……………………………………………………….…………………….………….
Adres: …………………………………………………………………………………………..
Reprezentowaną przez: ……………………………………………………………………...
zwaną dalej „Szkołą”.
Spółka, Fundator, Stypendysta, Szkoła zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub każdy
z osobna „Stroną”.
§ 1.
Fundator przyznaje Stypendyście stypendium na czas nauki w Szkole zgodnie z
postanowieniami Regulaminu programu stypendialnego dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych fundowanego przez Spółkę stanowiącego załącznik do Umowy jako jej
integralną część.
§ 2.
Stypendium będzie wypłacane Stypendyście przez Fundatora do 10-tego dnia każdego
miesiąca, na rachunek bankowy Stypendysty:
Nr konta …………………………………………………………………………………
Nazwa Banku ……………………………………………………………………………
Od kwoty stypendium potrącany będzie podatek według obowiązujących przepisów.
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§ 3.
Stypendysta zobowiązuje się do kontynuowania nauki ……………………………..… na

kierunku …………………………………………… oraz zdania egzaminu zawodowego niezwłocznie po
zakończeniu nauki.
Stypendysta jest zobowiązany do udzielania na żądanie Fundatora lub Spółki wszelkich
informacji dotyczących nauki.
Stypendysta wyraża zgodę na przekazywanie informacji przez Szkołę Fundatorowi lub Spółce o
przebiegu nauki i uzyskiwanych ocenach.
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§ 4.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.
Strony zgodnie ustalają, że adresami do korespondencji są adresy wskazane w niniejszej
Umowie.
Strony mają obowiązek wzajemnego powiadamiania na piśmie o każdej zmianie adresu do
korespondencji.
W przypadku, gdy jedna ze Stron nie powiadomi drugiej Strony o zmianie adresu do
korespondencji, korespondencja kierowana pod adres wskazany w umowie uważana będzie
za doręczoną prawidłowo.
Umowy zawarte w ramach programu stypendialnego mogą zostać wypowiedziane przez
Spółkę lub Fundatora w każdym czasie, bez podania przyczyny, ze skutkiem na koniec
następnego miesiąca, o czym Spółka lub Fundator niezwłocznie poinformuje Szkołę i
Stypendystę.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową oraz Regulaminem programu
stypendialnego dla uczniów fundowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. mają
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
Spory stron będą rozstrzygane polubownie lub w postępowaniu sadowym przez sąd właściwy
dla siedziby Fundatora.
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
………………………..…
Podpis Fundatora
……………………………
Podpis osoby reprezentującej Szkołę
…………………………….
Podpis Stypendysty
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Oświadczam, iż zapoznałam/-em się z Regulaminu programu stypendialnego dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych fundowanego przez PKP PLK S.A. stanowiącego załącznik do umowy jako
jej integralną część.
Wyrażam zgodę na przekazywanie mojego stypendium na wskazane w umowie konto
bankowe i zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Fundatora o zmianie numeru
konta i innych danych niezbędnych do wypłaty stypendium.

………………………………
czytelny podpis Stypendysty

Wyrażam zgodę na zawarcie niniejszej umowy.

……………………………………………………..
czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego
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