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REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO FIRMY 

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK Sp. z o.o. 
DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO I POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ 

W RAMACH PROGRAMU „MŁODZI W ŁODZI” 

 

§ 1 

1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów  

w ramach programu stypendiów fundowanych przez pracodawcę dla studentów 

Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej, jako programu partnerskiego Miasta 

Łodzi, Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej oraz firmy TRANSFER 

MULTISORT ELEKTRONIK Sp. z o.o. Ma on na celu motywowanie studentów  

do pracy nad rozwojem osobistym, promowanie dobrych wyników w nauce oraz 

pobudzanie do rozwijania talentów z dziedzin, które są istotne z punktu widzenia 

pracodawców. 
2. Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym i stanowi formę finansowego wsparcia  

i motywacji dla studentów wyróżniających się co najmniej dobrymi wynikami w nauce, 

zaangażowaniem w działalność organizacji studenckich oraz dążeniem do zdobywania 

dodatkowych kwalifikacji poza uczelnią. Stypendium powinno być przeznaczone 

 na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań studenta oraz wspomagać możliwości 

stosowania zdobytej wiedzy w praktyce. 
3. W programie stypendialnym uczestniczą:  

a. Miasto Łódź; 
b. Uniwersytet Łódzki; 
c. Politechnika Łódzka; 
d. TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK Sp. z o.o. 

 

§ 2 

 

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

Program – program stypendiów fundowanych przez pracodawców w ramach programu 

Młodzi w Łodzi; 

Student – osoba ucząca się w systemie dziennym na Uniwersytecie Łódzkim lub Politechnice 

Łódzkiej (z wyłączeniem studentów studiów doktoranckich); 

Stypendium – stypendium fundowane przez Fundatora w postaci świadczenia finansowego na 

rzecz Studenta; 

Fundator – Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Ustronna 41, 

93-350 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000165815; 

Stypendysta – Student, który na podstawie decyzji Komisji otrzymał Stypendium; 

Komisja – Komisja stypendialna, która podejmuje kolegialnie decyzję o przyznaniu 

Stypendium.  

W skład Komisji wchodzą po jednym przedstawicielu Fundatora, Uniwersytetu Łódzkiego, 

Politechniki Łódzkiej oraz  Miasta Łodzi. 
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2. Fundator wskazuje kierunek studiów, dla którego chce ufundować Stypendium. 
 

3. O Stypendium może się ubiegać Student co najmniej trzeciego roku studiów jednolitych 

lub co najmniej trzeciego roku studiów pierwszego stopnia lub student studiów drugiego 

stopnia Uniwersytetu Łódzkiego lub Politechniki Łódzkiej, który: 

− Studiuje na kierunkach: Administracja, Analityka Biznesu, Analiza Danych, 

Automatyzacja Procesów Biznesowych, Business And Digital Analytics, Business 

Management, Cyfryzacja i Zarządzanie Danymi w Biznesie , Digital 

Communication and Social Media for Management, Ekonomia, Ekonometria i 

Analityka Danych, Finanse i Biznes Międzynarodowy, Finanse i Inwestycje, 

Finanse i Rachunkowość, Informatyka, International Cultural Studies, Logistyka, 

Logistyka w Biznesie, Logistyka w Gospodarce, Marketing, Matematyka, Prawo, 

Prawo Ochrony Danych Osobowych, Prawo Podatkowe i Rachunkowość, Prawo 

Zatrudnienia- Kadry i Płace, Rachunkowość, Rachunkowość i Zarządzanie 

Finansami, Stosunki Międzynarodowe, Turystyka i Rekreacja, Zarządzanie, 

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Aktuariat i Analiza Finansowa, Automatyka i 

Robotyka, Automatyka Sterownie Robotów, Electronic and Telecommunication 

Engineering, Elektronika i Telekomunikacja, Elektrotechnika, Information 

Technology, Informatyka, Informatyka Stosowana, Inżynieria Bezpieczeństwa 

Pracy, Logistyka, Matematyka Stosowana, Mathematical Methods in Data 

Analysis, Mechatronika, Zarządzanie, Modelling and Data Science. 

 

− uzyskał średnią z ocen ze wszystkich dotychczasowych lat studiów co najmniej 

4,30 lub więcej; 

− posiada udokumentowaną dodatkową działalność (wolontariat, staż, praktyki - poza 

obowiązkowymi); 

− zaakceptował zasady przyznawania Stypendium określone w niniejszym 

Regulaminie. 

 

§ 3 

 

1. Student ubiegający się o stypendium winien wypełnić oraz wysłać wniosek elektroniczny 

dostępny na stronie internetowej: www.mlodziwlodzi.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia  

28 października 2022 r. 

2. Do wniosku o stypendium należy dołączyć kopie/skany dokumentów potwierdzających 

aktywności uwzględnione we wniosku określone w §4 (zaświadczenia, certyfikaty, listy 

referencyjne itp.). Wszystkie w/w dokumenty należy zebrać w folderze udostępnionym na 

dysku Google, a link do folderu wkleić w odpowiedniej rubryce wniosku stypendialnego. 

 

3. Wnioski niekompletne, złożone po terminie lub złożone w sposób inny niż opisany w ust. 1 

powyżej nie będą rozpatrywane 

http://www.mlodziwlodzi.pl/
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4. Oceny wniosków złożonych przez studentów dokonuje Komisja, o której mowa w §2 ust. 1 

na podstawie kryteriów określonych w §4 ust. 2. 
 

5. Komisja zastrzega sobie sprawo do ewentualnego sprawdzenia danych podanych przez 

kandydata we wniosku celem ich weryfikacji. 
 

6. Każdy z członków Komisji przy ocenie wniosków stypendialnych posługuje się oceną 

punktową, przyznając każdemu z wniosków ocenę indywidualną. O końcowej ocenie 

poszczególnych wniosków decyduje ocena średnia obliczona jako średnia arytmetyczna z ocen 

wszystkich członków Komisji za poszczególne kryteria. 

 
7. Ocena punktowa poszczególnych wniosków jest jawna i jest publikowana na stronie 

www.mlodziwlodzi.pl w postaci list rankingowych poszczególnych programów 

stypendialnych.  
 

8. Stypendia będą przyznane kandydatom, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów.  

W przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych przez dwóch lub więcej kandydatów, 

decyzję podejmuje przedstawiciel Fundatora. 
 

9. Komisja utworzy listę rezerwową kandydatów, na wypadek, gdyby Stypendysta utracił w 

trakcie trwania roku akademickiego prawo do otrzymywania Stypendium. Lista rezerwowa 

utworzona zostanie z kandydatów, którzy nie uzyskali Stypendium w czasie postępowania 

kwalifikacyjnego, w kolejności uzyskania najwyższej ilości punktów. 
 

10. Od decyzji Komisji w sprawie przyznania stypendium nie przysługuje odwołanie.   

 

11. Złożenie wniosku o stypendium jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  
 

 

§ 4 

 

1. W trakcie oceny punktowej wniosku Komisja może przyznać maksymalnie 100 punktów. 
 

2. Komisja ocenia Studentów według następujących kryteriów i punktacji: 
1) Średnia ocen:  

5,00 - 4,95   -   50 pkt. 

4,94 - 4,89   -   47 pkt. 

4,88 - 4,83   -   44 pkt.  

4,82 - 4,77   -   41 pkt. 

4,76 - 4,71   -   38 pkt.  

4,70 - 4,65   -   35 pkt. 

4,64 - 4,59   -   32 pkt.  

4,58 - 4,53   -   29 pkt. 

http://www.mlodziwlodzi.pl/
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4,52 - 4, 47   -  26 pkt. 

4,46 - 4,41    -  23 pkt. 

4,40 - 4,35   -   20 pkt. 

4,34 - 4,30  -    17 pkt. 

2) Praktyki, staże studenckie (nadobowiązkowe) -  15 pkt. 

3) Udział w wymianach międzynarodowych – do 10 pkt. 

4) Działalność w organizacjach studenckich, fundacjach lub stowarzyszeniach 

potwierdzona pisemnie przez opiekuna organizacji – do 15 pkt., w tym: 

− funkcje kierownicze - do 6 pkt. 

− aktywny udział (poświadczony) - do 3 pkt. 

− działalność w więcej niż jednej organizacji, instytucji (potwierdzona)- do 3 pkt. 

− udział w realizowanych projektach, przedsięwzięciach (jakich; potwierdzony)  

- do 3 pkt. 

5) Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2, potwierdzona certyfikatem do 10 

pkt. 

§ 5 

 

1. Fundator zobowiązuje się do ufundowania stypendium dla jednego studenta. 

2. Łączna wartość stypendium to 8100 (słownie: osiem tysięcy sto) złotych brutto. 

Fundator dokona potrącenia z ww. kwoty wszelkich należności publicznoprawnych  

(w szczególności zaliczek na podatek dochodowy) zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

3. Wypłata stypendium nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Stypendystę lub na 

jego konto w serwisie PayPal, w sześciu transzach płatnych w terminie do ostatniego 

dnia każdego miesiąca, począwszy od grudnia 2022 roku, w następującej wysokości:   

a. Pierwsza transza w wysokości 2700 (słownie: dwa tysiące siedemset) złotych 

brutto;  

b. Transze od drugiej do szóstej w wysokości 900 (słownie: dziewięćset) złotych 

brutto każda.  

4. Stypendysta zobowiązany jest podać Fundatorowi wszelkie dane niezbędne do 

dokonania płatności i prawidłowego rozliczenia Stypendium.  

5. Decyzja o przyznaniu Stypendium fundowanego będzie podana do publicznej 

wiadomości do dnia 16 listopada 2022 roku na stronie internetowej 

www.mlodziwlodzi.pl.  

 

§ 6 

 

1. Stypendysta jest zobowiązany do stawienia się na uroczystym spotkaniu mającym  

na celu wręczenie symbolicznych czeków stypendialnych, które odbędzie się w 

przeciągu 1 miesiąca od daty ogłoszenia wyników niniejszego naboru. O terminie 

spotkania Stypendysta zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną. 

2. Fundator i Stypendysta zawrą umowę stypendialną, w której określone zostaną prawa  

i obowiązki stron. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.   

http://www.mlodziwlodzi.pl/
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3. Stypendysta traci prawo do otrzymywania Stypendium w następujących sytuacjach:  

a. Skreślenia Stypendysty z listy studentów, z jakiejkolwiek przyczyny;  

b. Zmiany przez Stypendystę kierunku studiów na kierunek inny niż określone w 

§ 2 ust. 3,  

c. wyjścia na jaw okoliczności wskazujących, że przyznanie stypendium nastąpiło 

wskutek przedstawiania fałszywych informacji i/lub dokumentów;  

d. niewywiązywania się przez Stypendystę z obowiązków określonych w § 3 

umowy stypendialnej.  

 

§ 7 
 

1. Fundator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, z 

wyłączeniem zmian skutkujących nierównym traktowaniem kandydatów, chyba że 

konieczność wprowadzenia zmian wynika z przepisów powszechnie obowiązującego 

prawa. Zmiana postanowień niniejszego Regulaminu jest skuteczna od chwili ich 

publikacji lub od chwili wskazanej przez Fundatora. Fundator powiadomi o 

wprowadzonych zmianach wszystkich wnioskodawców, którzy złożyli wnioski przed 

publikacją zmian w Regulaminie, poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres poczty 

elektronicznej wskazany we wniosku.   
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Komisja 

Stypendialna. 

 

Załączniki: 

1) Wzór umowy.  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Stypendialnego firmy Transfer Multisort 

Elektronik Sp. z o.o. dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej  

w ramach Programu „Młodzi w Łodzi”  

 

 

UMOWA STYPENDIALNA 

zawarta pomiędzy:  

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Ustronna 41, 93-350 

Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru pod numerem  

KRS: 0000165815, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7290108984, REGON: 

473171710, o kapitale zakładowym: 3.300.000 zł, posiadającą status dużego przedsiębiorcy  

w rozumieniu art. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013 poz. 403 z późn. zm.), reprezentowaną 

przez dwóch spośród poniżej wskazanych członków Zarządu:  

Zbigniewa Kuczyńskiego – Prezesa Zarządu, Grzegorza Kobalczyka – Wiceprezesa Zarządu, 

Adama Kuczyńskiego – Członka Zarządu, Agnieszkę Maciak – Członka Zarządu, Andrzeja 

Kuczyńskiego – Członka Zarządu, Renatę Dobrzańską – Członka Zarządu, Wojciecha 

Kuczyńskiego – Członka Zarządu, Ryszarda Hapkę – Członka Zarządu,  

zwaną dalej „Fundatorem”,  

a 

Panem/Panią ………………………………… zamieszkałym/łą ………………………………, 

data urodzenia:………………………, miejsce urodzenia…………………….………, imię 

ojca:………………, imię matki:……………………., numer identyfikacyjny 

podatnika ………………………, kraj wydania numeru identyfikacyjnego podatnika oraz jego 

rodzaj…………………………………., rodzaj oraz numer dokumentu 

tożsamości ………………………………………, 

zwanym dalej „Stypendystą”,  

o następującej treści:  

§ 1  

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w następstwie przyznania Stypendyście przez 

Fundatora Stypendium na zasadach określonych w Regulaminie Programu 

Stypendialnego firmy Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. dla studentów 

Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej w ramach Programu „Młodzi w Łodzi” 

(zwanym dalej „Regulaminem”).  

2. Stypendysta potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, akceptuje jego treść  

i zobowiązuje się do jego przestrzegania.  
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§ 2  

1. Stypendium zostanie wypłacone Stypendyście w łącznej wysokości 8100 (słownie: 

ośmiu tysięcy stu) złotych brutto, w sześciu transzach płatnych w terminie do ostatniego 

dnia każdego miesiąca, począwszy od grudnia 2022 roku, w następującej wysokości:  

a. Pierwsza transza w wysokości 2700 (słownie: dwa tysiące siedemset) złotych 

brutto;  

b. Transze od drugiej do szóstej w wysokości 900 (słownie: dziewięćset) złotych 

brutto każda.  

2. Wypłata stypendium nastąpi na rachunek bankowy Stypendysty  

o numerze: ………………………………….. albo na jego konto w serwisie 

PayPal ……………..., po potrąceniu należnych składek na ubezpieczenie społeczne  

i zdrowotne oraz należności podatkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa.   

3. Za dzień wypłaty Stypendium uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Fundatora. 

4. Wartość świadczeń przypadająca w okresie: 

a. od dnia podpisania Umowy do dnia 31 grudnia 2022 roku wynosi 2700 złotych 

brutto;  

b. od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 30 września 2023 roku wynosi  

5400 złotych brutto.  

§ 3 

1. Stypendysta zobowiązuje się do:  

a. Niezwłocznego – nie później niż w terminie 14 dni od zaistnienia danego 

zdarzenia - informowania Fundatora o wszelkich okolicznościach mających 

wpływ na przyznawane Stypendium, w tym w szczególności o wystąpieniu 

długotrwałej przeszkody w kontynuowaniu studiów (takiej jak np. choroba), 

zmianie kierunku studiów oraz o skreśleniu z listy studentów z jakiegokolwiek 

powodu; informacja może zostać przekazana w formie pisemnej na adres 

Fundatora lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres osoby 

kontaktowej Fundatora wskazany w § 6 ust. 1 poniżej;  

b. Udzielenia Fundatorowi w terminie uzgodnionym przez Strony, nie później niż 

31 czerwca 2023 roku, wywiadu, służącego w szczególności podsumowaniu 

przebiegu nauki w roku akademickim, w którym Stypendysta korzystał ze 

Stypendium, omówieniu jego sukcesów i osiągnięć w tym czasie (zwanego dalej 

„wywiadem”);   

c. Poszanowania dobrego imienia i renomy Fundatora, a w konsekwencji 

zobowiązuje się do powstrzymania się od wszelkich działań, które naruszałyby 

dobre imię lub renomę Fundatora. 

2. Stypendyście przysługuje prawo autoryzacji wywiadu w terminie 3 dni roboczych   

od dnia jego udostępnienia do wglądu przez Fundatora. Fundator udostępni 



 

 

 
 

 

 

 

8 

 

Stypendyście wywiad do wglądu za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej  

na adres wskazany w § 6 ust. 1. Stypendysta może we wskazanym powyżej terminie 

udzielić autoryzacji wywiadu lub odmówić autoryzacji wywiadu ze wskazaniem, jakie 

ma uwagi do wywiadu.  

3. W przypadku niedokonania lub odmowy dokonania autoryzacji w terminie wskazanym 

w ustępie 2 powyżej, uznaje się, że wywiad został autoryzowany bez zastrzeżeń. 

4. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie prawa do wywiadu, przysługiwać będą 

Fundatorowi.  

§ 4 

1. Stypendysta zezwala Fundatorowi na nieograniczone w czasie i nieograniczone 

terytorialnie korzystanie ze swojego nazwiska i imienia oraz informacji o kierunku studiów 

i uczelni, na której studiuje Stypendysta oraz na wykorzystanie swojego wizerunku i głosu  

utrwalonego w formie fotografii oraz filmów video wykonanych w związku z przyznaniem 

Stypendium, w szczególności w trakcie uroczystego spotkania mającego na celu wręczenie 

czeków stypendialnych, w celach informacyjnych i promocyjnych Fundatora, a także 

zezwala Fundatorowi na rozpowszechnianie za pośrednictwem dowolnego medium  

(w szczególności na stronach internetowych i w portalach społecznościowych) informacji 

o przyznaniu Stypendyście Stypendium.  

2. Fundator jest uprawniony do wykorzystania wizerunku i głosu Stypendysty – w zakresie 

określonym powyżej – na wszelkich istniejących w dniu zawarcia umowy polach 

eksploatacji, a w szczególności jest uprawniony do: 

a. wykorzystania i używania go w działalności Fundatora, w szczególności  

w działaniach promocyjnych Fundatora, w tym poprzez wykorzystanie  

i używanie wytworzonych materiałów promocyjnych Sponsora na drukach, 

plakatach, broszurach, fotografiach, reklamach prasowych, a także na płytach 

CD, CD-Rom, VCD, DVD, Mini Disc, plikach MP3, w konkursach, 

b. utrwalania, wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przecho-

wywania materiałów promocyjnych Fundatora lub jego części, 

c. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian 

w materiale promocyjnym Sponsora lub jego części, 

d. tworzenia opracowań z wykorzystaniem materiałów promocyjnych Sponsora, 

jego elementów lub zawartych w nim rozwiązań. 

e. wprowadzenia materiałów promocyjnych Sponsora do pamięci komputera, 

f. publicznego  rozpowszechniania  w  sieci  Internet,  w  tym  m.in.  na  stronie 

internetowej Sponsora oraz w jego profilach w mediach społecznościowych,  

g. publicznego rozpowszechniania w materiałach  promocyjnych  i informacyjnych 

Sponsora bez  względu  na  nośnik  (np.  Internet,  outdoor, prasa,  telewizja,  
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witryny,  materiały  PR,  materiały  POS,  stoiska  targowe, wewnętrzne cele 

spółki, ulotki itp.), 

h. powielania,   drukowania   i   zwielokrotniania   w   dowolnej   ilości   w   tym  

zwielokrotnianie  techniką  magnetyczną,  cyfrową  lub  techniką  druku   

na dowolnym rodzaju materiału i dowolnym nośniku, w nakładzie w dowolnej 

wielkości. 

 

§ 5  

1. Stypendysta przyjmuje do wiadomości, że podanie jego danych osobowych 

wymienionych w niniejszej Umowie jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji przez 

Fundatora jej postanowień.  

2. Stypendysta oświadcza, iż został poinformowany, że: 

a) administratorem jego wskazanych powyżej danych osobowych będzie Transfer 

Multisort Elektronik sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź; 

b) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych może kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email dpo@tme.eu lub pisemnie na adres 

siedziby administratora;  

c) jego dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji świadczeń przewidzianych  

w niniejszej umowie, w tym szczególności do ewentualnego publicznego podania 

imienia i nazwiska oraz wizerunku, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 pkt a oraz 

b Ogólnego Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (dalej: 

RODO) tj. wyrażona zgoda na przetwarzanie danych;  

d) dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania niniejszej umowy,  

a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez okres aż do przedawnienia roszczeń 

wynikających z niniejszej umowy, a nadto przez okres, w którym istnieje prawnie 

uzasadniony interes w zachowaniu takich danych, w przypadku gdy interes osoby, 

której dane dotyczą w zakresie zaprzestania dalszego przetwarzania danych, nie ma 

pierwszeństwa. Dane Stypendysty mogą być nadal przechowywane, jeżeli jest  

to uzasadnione przepisami prawa (np. przestrzeganie zobowiązań ustawowych w 

zakresie przechowywania danych). W zakresie w jakim podstawą przetwarzania 

danych jest zgoda - do czasu cofnięcia w tym zakresie zgody na przetwarzanie danych; 

W każdym przypadku dane przetwarzane będą jednak nie dłużej niż przez okres 

przewidywany w przepisach obowiązującego prawa. 

e) posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania; 
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f) ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

§ 6 

Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia jej podpisania do dnia 30 września 2023 

roku.  

§ 7 

Fundator ma prawo do rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym z 

zastrzeżeniem prawa do żądania od Stypendysty zwrotu kwoty wypłaconej tytułem Stypendium 

w przypadku utraty przez Stypendystę prawa do otrzymywania Stypendium zgodnie z 

Regulaminem.  

 

§ 8 

1. Strony wskazują następujące dane kontaktowe celem komunikacji w bieżących 

sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy:  

a. Fundator:  

osoba kontaktowa: ……………………….., tel. …………………….., adres  

e-mail: ……………………… 

b. Stypendysta:  

tel. …………………………., adres e-mail:…………………..  

2. Zmiana danych wskazanych w ust. 1 powyżej nie stanowi zmiany niniejszej Umowy 

wymagającej sporządzenia pisemnego aneksu i może zostać skutecznie dokonana  

w drodze e-mailowego powiadomienia drugiej Strony na adres wskazany w ust. 1 

powyżej o dokonanej zmianie i jej zakresie.  

§ 9 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie postanowienia 

Regulaminu.  

2. Umowa podlega pod prawo polskie.  

3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności.  

4. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne lub 

niemożliwe do zastosowania, nie uchybia to ważności i skuteczności innych 

postanowień umowy, a Strony w drodze negocjacji doprowadzą do zawarcia aneksu do 

umowy, którego treść będzie odpowiadała jej celowi i jednocześnie będzie jak 

najbardziej zbliżona do intencji wyrażonych w zapisie uznanym za nieważny lub 

niemożliwy do zastosowania. 

5. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozwiązania wszelkich sporów 

wynikłych w związku z niniejszą Umową. Ewentualne spory z tytułu niniejszej Umowy 

rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Fundatora.  
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6. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze Stron.   

 

Fundator       Stypendysta 

 

 

 

 

Łódź, dnia ………………    ……………, dnia ……………….  

 

 

 

 

 


