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UMOWA nr …. 

 

zawarta w dniu ____________ 2022 r. w Warszawie pomiędzy: 

 

Fundacją Świętego Mikołaja z siedzibą w Piasecznie 05-500 Piaseczno, ul. Przesmyckiego 40, 

reprezentowaną przez: Joannę Paciorek – wiceprezes zarządu i Dariusza Karłowicza – prezesa zarządu, zwaną 

dalej „Fundacją” 

a 

_________________________________ zam.___________________________________________________,  

(Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania stypendysty) 

Legitymującą/cym się numerem PESEL __________________, zwanym dalej „Stypendystą”, 

  

reprezentowanym przez ____________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________, (Imię i 

nazwisko oraz adres zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego*) 

legitymującą/cym się dowodem osobistym / numerem PESEL _____________________________.  

 

 

§ 1 

1. Na podstawie Regulaminu przyznawania i realizacji stypendiów w ramach Funduszu Stypendialnego dla 

osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej Fundacja Świętego Mikołaja podjęła decyzję o przyznaniu 

stypendium w wysokości ________ zł.   

2. Stypendium zostanie wypłacone w 8 comiesięcznych transzach od października 2022 r. do maja 2023 r.   

3. Stypendium – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3800 zł – zgodnie z art. 21 

ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych korzysta ze 

zwolnienia przedmiotowego od podatku dochodowego. Wszelkie ewentualne zobowiązania podatkowe 

wynikające z otrzymania Stypendium pokrywa Stypendysta. 

4. Stypendium będzie przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z nauką, rozwijaniem uzdolnień 

i zainteresowań Stypendysty.  

5. Stypendysta wymienioną w ust. 1 kwotę przyjmuje i oświadcza, iż wykorzysta przekazane środki 

finansowe zgodnie z przeznaczeniem.  

 

§ 2 

1. Fundacja zobowiązuje się do wypłacenia stypendium na wskazany poniżej numer konta bankowego: 

Dane właściciela konta bankowego: ____________________________________________ 

Numer konta bankowego: ____________________________________________________ 

§ 3 
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Stypendysta zobowiązuje się przesłać Fundacji w terminie do dnia 31 stycznia 2023 roku okresowe 

sprawozdanie merytoryczne (załącznik nr 4) i finansowe (załącznik nr 5) oraz do 31 maja 2023 r. ostateczne 

sprawozdanie merytoryczne i finansowe z wydatkowania stypendium (załącznik nr 5).  

 

§ 4 

Stypendysta zobowiązuje się przesłać Fundacji w terminie do 31 października 2022 r. swoje zdjęcie 

(pokazujące ucznia realizującego pasję, o której pisał we wniosku, lub jeżeli takiego nie posiada zdjęcie 

portretowe) wraz z przekazaniem Fundacji praw na wykorzystanie wizerunku w raportach, na stronie www i 

w mediach społecznościowych.  

 

§ 5 

Fundacja wyznacza na osobę do kontaktu Antoninę Grządkowską,  antonina.grzadkowska@mikolaj.org.pl, 

tel. 22 825-03-90, 791 793 021.  

 

§ 6 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 

§ 7 

Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy jest sąd 

właściwy dla Fundacji. 

 

§ 8 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

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

                 Reprezentant Fundacji                                                  Stypendysta  
 
 
 
 
………………………..………………. 

 
                                                             Rodzic / Opiekun prawny 

 


