Załącznik nr 1
do regulaminu programu
stypendialnego Fundacji Specjał
-Wzór porozumienia Porozumienie o przyznanie stypendium
Nr ……………….

Zawarte ............................................. pomiędzy:
1. Fundacją Specjał z siedzibą w Rzeszowie, ul. Ciepłownicza 8, 35 – 322 Rzeszów, NIP
5170339792, REGON 180650379 KRS 0000373138., reprezentowaną przez
…………………………………………………………………………………………………………………………………..,
zwaną dalej Fundacją, a
2. ………………………………………………………………………(imię i nazwisko wnioskodawcy:
pełnoletniego stypendysty/ rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletniego
stypendysty),
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
(adres zamieszkania, PESEL).
zwanym/ą dalej „Stypendystą”
§ 1.
Porozumienie zawarto w oparciu o regulamin programu stypendialnego Fundacji Specjał,
zwanego dalej regulaminem.
§ 2.
Porozumienie reguluje zasady przekazywania stypendium dla stypendysty …………......... (imię
i nazwisko), rozliczenia i kontroli jego wykorzystania, które przyznane zostało zgodnie
z uchwałą Kapituły Fundacji Specjał z dnia ………………, zwanego dalej stypendium.
§ 3.
1. Fundacja zobowiązuje się zgodnie z regulaminem do wypłaty stypendyście stypendium
w wysokości …………………………………………. zł brutto (słownie: …………………………………………………)
- na okres …………………………………………./jednorazowo *(zaznaczyć właściwe).
2. Stypendium wypłacone zostanie na rachunek bankowy wskazany przez stypendystę.
Nr konta:………………………………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko posiadacza konta: ……………………………………………….....................................
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1) w terminie do …………………………………………………………………………………./
*wypełnić właściwy punkt
2) w terminach:
a) ……………………………………… w wysokości …………………………………………..
b) ………………………………………. w wysokości ………………………………………….
§ 4.
1. W przypadku zaistnienia zdarzeń opisanych w § 7 ust. 1 i ust. 2 regulaminu lub
uniemożliwienia/utrudnienia Fundacji przeprowadzenia kontroli, o której mowa w § 6
porozumienia stypendium nie przysługuje od pierwszego dnia następującego po dniu,
w którym nastąpiło powyższe zdarzenie, a niniejsza umowa rozwiązuje się ze skutkiem
natychmiastowym.
2. W przypadku utraty prawa do stypendium w sytuacjach opisanych w ust. 1
Stypendysta zobowiązany jest do zwrotu dotychczas otrzymanego stypendium
w terminie i wysokości określonej w uchwale, o której mowa w § 7 regulaminu.
§ 5.
1. Stypendysta zobowiązany jest rozliczyć się z Fundacją z przyznanego stypendium
przedkładając dokumentację potwierdzającą wydatkowanie stypendium na cel
wskazany w uchwale Kapituły przyznającej stypendium, w terminie:
a) 14 dni od dnia wypłaty jednorazowego stypendium, lub
b) 14 dni od dnia wypłaty każdej części stypendium wypłaconego w okresach
wskazanych w § 3 ust. 2 pkt 2).
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez stypendystę
zobowiązania z ust. 2 niniejszego paragrafu Fundacja ma prawo dochodzić zwrotu
przyznanego stypendium w całości lub w części od stypendysty, solidarnie od
rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletniego stypendysty.
3. Stypendysta na wniosek Fundacji zobowiązany jest do aktywności i udziału
w przedsięwzięciach realizowanych przez Fundację.

§ 6.
1. Stypendysta w każdej chwili może zostać wezwany do przedłożenia dokumentów
potwierdzających informacje zawarte we wniosku o przyznanie stypendium.
2. Fundacja zastrzega sobie prawo do kontroli stypendysty pod względem: zgodności
danych podanych we wniosku o przyznanie stypendium ze stanem faktycznym,
spełniania warunków, o których mowa w regulaminie uprawniających stypendystę do
pobierania stypendium, w tym kontroli celu na który zostaje wydatkowane
stypendium.
3. Każdy przypadek niezgodności w zakresie danych, o których mowa w ust. 1 i 2 będzie
rozpatrywany indywidualnie i może skutkować wstrzymaniem lub koniecznością
zwrotu przyznanego stypendium wraz z odsetkami.
§ 7.
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1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
regulaminu oraz kodeksu cywilnego.
3. Spory wynikłe na tle obowiązywania niniejszego porozumienia rozstrzygać będzie Sąd
Rejonowy w Rzeszowie.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.

________________________

__________________________

Fundacja

Stypendysta
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