
 

 

 
Załącznik nr 2  

do Regulaminu przyznawania pomocy stypendialnej w roku 

szkolnym 2020/2021 w ramach Dolnośląskiego Programu 

Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych  w 

zakresie przedmiotów zawodowych    
 

 
Nazwa projektu: Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uczniów 

dolnośląskich szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, RPO WD 2014-2020, Oś 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów 

kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy  
 
Nr projektu: RPDS.10.04.01-02-0001/20 

 

  Umowa o przekazywanie stypendium 

Nr………………….  

zawarta  w .................................., dnia ………………………  

pomiędzy:   

Województwem Dolnośląskim, reprezentowanym 

przez  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………  

a   

……………………………………………………………………………………………………………………   

(imię i nazwisko ucznia/słuchacza)   

PESEL ........................................................    

Adres zamieszkania…………………………………………………...………………………………………………………………………….……. 

uczęszczającym/ą do szkoły …………………………………………………………………………….…………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

zwanym/ą dalej „Stypendystą”, reprezentowanym/ą przez*:  

…………………………………………………………………………………………………………………                              
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia/słuchacza)  

 

§ 1  

Niniejsza umowa została sporządzona w oparciu o „Regulamin przyznawania pomocy stypendialnej w roku 

szkolnym 2020/2021 w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych”.   

§ 2  

Umowa reguluje zasady i warunki wypłacania pomocy stypendialnej.  

 

 



 

§ 3  

Województwo Dolnośląskie zobowiązuje się wypłacać Stypendyście stypendium zgodnie z Regulaminem 

przyznawania pomocy stypendialnej w roku szkolnym 2020/2021 w ramach Dolnośląskiego Programu 

Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.  

§ 4  

Miesięczna wysokość stypendium wynosi 450,00 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych, 00/100), 

łącznie w roku szkolnym wynosi 4 500,00 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset złotych, 00/100).  

§ 5  

1. Stypendium wypłacone jest za 10 miesięcy, od września do czerwca, w trzech transzach - w grudniu   

2020 r. za miesiące od września do grudnia 2020 r., w marcu 2021 r. – za miesiące od stycznia do marca 

2021 r., w czerwcu 2021 r. za miesiące od kwietnia do czerwca 2021 r., na wskazany rachunek bankowy  

(nr rachunku i pełna nazwa banku):  

 .........................................................................................................................................................................    

…………………………………......................................................................................................................................  

2. W przypadku braku środków na wyodrębnionym rachunku bankowym dla projektu, Zarząd Województwa 

Dolnośląskiego może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu płatności poszczególnych transz.  

§ 6  

1. Stypendysta traci prawo do stypendium, jeżeli:  

1) został skreślony z listy uczniów szkoły, do której uczęszczał;  

2) nie uczestniczy w zajęciach pn. Warsztaty dla Stypendystów, organizowanych przez Politechnikę 

Wrocławską;  

3) zrezygnował z prawa do stypendium i wypowiedział umowę.  

2. Stypendysta ma obowiązek niezwłocznego, pisemnego informowania Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu o każdym przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa  

w ust. 1 pkt 1 i 2.  

3. W razie utraty prawa do stypendium z winy Stypendysty jest on zobowiązany do zwrotu przyjętego 

stypendium w pełnej wysokości.  

§ 7 

Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8  

Spory wynikłe na tle obowiązywania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby 

Województwa.   

  



 

§ 9  

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

 

 

 

………………………………………………………….…                                               ………………………………………………………………  

          pełnoletni uczeń/słuchacz   

 

 

..………………………………………………...........              .….……………………………………………………………  

osoby upoważnione do reprezentowania              rodzic/opiekun prawny ucznia/słuchacza*  

Województwa Dolnośląskiego    
 

 

 

 

 

*w przypadku, gdy uczeń/słuchacz jest niepełnoletni  
 


