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UMOWA nr …… / 2014 

 

o wypłatę stypendium na kierunku zamawianym Analityka gospodarcza, realizowanym na 

Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, w ramach realizacji 

projektu kierunek unikatowy ANALITYKA GOSPODARCZA"  

zawarta w Katowicach w dniu ………………………… 

pomiędzy: 

1. Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, zwanym dalej Uniwersytetem, 

reprezentowanym przez: 

Pana prof. UE dr hab. Grzegorza Kończaka – Koordynatora Projektu, na podstawie 

pełnomocnictwa przy kontrasygnacie Pani mgr Joanny Radziwołek - Kwestora, 

a 

2. Panem/Panią ………………………  

legitymującym/cą się dowodem osobistym (seria, numer) …………., PESEL ………………..  

zam. …………………….……. 

zwanym/zwaną dalej Stypendystą. 

 

Przedmiot umowy 

§ 1  

1. Przedmiotem zawieranej umowy są szczegółowe warunki udzielenia stypendium 

motywacyjnego studiującym na kierunku zamawianym Analityka gospodarcza, 

realizowanym na Wydziale Zarządzania, prowadzonym przez Uniwersytet w formie 

studiów stacjonarnych pierwszego stopnia. 

2. W związku z realizacją projektu „Kierunek unikatowy ANALITYKA GOSPODARCZA” 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby 

absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, 

zwanego dalej projektem, wdrażanego przez Narodowe Centrum Badań  

i Rozwoju, Uniwersytet posiada prawo do wypłacania stypendiów wyróżniającym się 

studentom kierunku Analityka gospodarcza. 
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3. Uniwersytet zobowiązuje się względem Stypendysty do realizacji planów i programu 

studiów na kierunku Analityka gospodarcza, zgodnie z postanowieniami ustawy  

z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (jt. Dz. U. z 2012 r., poz. 572  

z późn. zm.) oraz umowy pomiędzy Uniwersytetem a Narodowym Centrum Badań  

i Rozwoju. 

4. Uniwersytet zapewnia Stypendyście wypłatę stypendium ze środków projektu. 

5. Stypendysta zobowiązuje się do ukończenia studiów, w terminie przewidzianym planem  

i programem studiów tj. do 30 września 2015 roku. 

6. Stypendysta zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Statutu Uniwersytetu, 

Regulaminu studiów oraz uregulowań wewnętrznych, w tym uchwał i decyzji 

podejmowanych przez organy Uniwersytetu w zakresie odnoszącym się do toku studiów. 

7. Stypendysta przyjmuje do wiadomości, iż wyniki w nauce są ważne na równi  

z nienaganną postawą wynikającą ze złożonego ślubowania. Naruszenie dyscypliny 

studiów lub czyny uchybiające godności studenta skutkują utratą prawa do stypendium. 

 

Zasady przyznawania stypendium  

§ 2  

1. Stypendia są przyznawane przez Komisję Stypendialną na zasadach określonych  

w Regulaminie przyznawania i wypłacania stypendium motywacyjnego na kierunku 

zamawianym w ramach projektu POKL „Kierunek unikatowy ANALITYKA 

GOSPODARCZA” zwanym dalej Regulaminem. 

2. Stypendysta oświadcza, że treść Regulaminu jest mu znana, przyjmuje ją do wiadomości  

i stosowania bez zastrzeżeń. 

3. Wysokość stypendium wynosi 709 zł (słownie: siedemset dziewięć złotych) miesięcznie. 

4. Stypendium motywacyjne przyznawane jest na okres jednego semestru  

(tj. od 1 marca 2015 r. do 31 lipca 2015 r.). 

5. Wypłata stypendium odbywa się przelewem na wskazany przez studenta rachunek 

bankowy. 
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6. Przyznanie stypendium ze środków programu nie powoduje zawieszenia stypendiów 

przyznawanych studentom wydziału na podstawie odrębnych regulaminów. 

 

Zawieszenie i utrata prawa do stypendium 

§ 3  

Przyczyny zawieszenia wypłaty stypendium określa Regulamin. 

 

§ 4  

1 .  Stypendysta traci prawo do otrzymania stypendium motywacyjnego w przypadku, gdy: 

a .  poda we wniosku o stypendium motywacyjne informacje niekompletne lub niezgodne 

ze stanem faktycznym, 

b .  zostanie skreślony z listy studentów, 

c .  zrezygnuje ze studiów, 

d .  otrzyma zgodę na urlop długoterminowy, 

e .  zmieni kierunek studiów, 

f .  zostanie skierowany na powtarzanie semestru, 

g .  nie będzie przestrzegał zasad Regulaminu. 

2. W przypadku, gdy decyzja o skreśleniu z listy studentów zostanie uchylona stypendium 

motywacyjne zostanie wypłacone wraz z zaległościami w najbliższym terminie wypłat dla 

stypendystów, z zastrzeżeniem, że uchylenie decyzji o skreśleniu nie może wpłynąć na 

wydłużenie czasu trwania studiów. 

3. Komisja Stypendialna wstrzymuje wypłatę stypendium studentowi, który został 

zawieszony w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej dla 

studentów. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 5  

Umowę zawiera się na czas przyznania stypendium określony w par. 2 ust. 4. 
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§ 6  

1. W sprawach nieuregulowanych umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy: 

a. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, 

b. Regulaminu Studiów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 

c. Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium motywacyjnego na kierunku 

zamawianym w ramach projektu POKL „Kierunek unikatowy ANALITYKA 

GOSPODARCZA” 

oraz 

d. Kodeksu cywilnego. 

2. Każda zmiana treści umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wszelkie spory wynikające z umowy, strony będą starały się rozwiązać polubownie,  

a jeśli będzie to niemożliwe lub bezwzględnie konieczne – poddają rozstrzygnięciu 

sądowemu. 

4. Stypendysta wyraża zgodę na związane z realizacją umowy przetwarzanie swoich danych 

osobowych przez Uniwersytet, stosownie do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach; jeden egzemplarz umowy 

otrzymuje Stypendysta, drugi egzemplarz umowy otrzymuje Komisja Stypendialna do akt 

Stypendysty. 

 

 

UCZELNIA:        STYPENDYSTA 

Koordynator Projektu 

 

 

Kwestor 


