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PROGRAM STYPENDIA ŚW. MIKOŁAJA 

UMOWA 

 

Numer umowy: …………………….. 

Umowa zawarta w Warszawie w dniu ………………… 

 

Strony umowy:  

1. Fundacja Świętego Mikołaja, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez 

Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000126602, 

adres: Piaseczno 05-500, ul. Przesmyckiego 40, 

Reprezentant: Dariusz Karłowicz – prezes zarządu 

Joanna Paciorek – wiceprezes zarządu,  

zwana dalej „Fundacją” 

2. …………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                  nazwa szkoły i adres 

Reprezentant: ………………………………………..……………………. – dyrektor szkoły 

zwana dalej „Szkołą” 

§ 1 

Przedmiotem umowy są warunki współpracy przy programie Stypendia św. Mikołaja, zwanym dalej 

„Programem”, przeznaczonym dla uczniów osiągających dobre wyniki w nauce oraz angażujących się 

społecznie,dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.  

§ 2 

Szkoła zgadza się na dobrowolne przystąpienie do Programu. 

§ 3 

Fundacja zobowiązuje się do: 

1. zapewnienia szkole zaplecza formalno-administracyjnego, w tym wszelkich procedur, zasad 

i regulaminu programu stypendialnego; 

2. zapewnienia zaplecza księgowego – udostępnienia indywidualnego subkonta i jego obsługę, 

wypłaty stypendiów, PIT-y; 

3. wyznaczenia osoby do kontaktu dla szkoły; 

4. przekazania materiałów do kwest, w tym puszek, ulotek, plakatów; 

5. przekazania materiałów szkoleniowych i informacyjnych na temat pozyskiwania środków, 

w tym organizowania zbiórek. 

§ 4 
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Szkoła zobowiązuje się do: 

1. aktywacji i uzupełniania swojego profilu na portalu www.stypendia.mikolaj.org.pl; 

2. wypełniania obowiązków zawartych w Regulaminie Programu, który jest integralną częścią 

Umowy, wraz z jego integralnymi elementami, w tym do przeprowadzenia procesu 

stypendialnego; 

3. przestrzegania Regulaminu Programu; 

4. umożliwienia kontroli osobom upoważnionym przez Fundację. 

§ 5 

Fundacja ma prawo do: 

1. kontroli i monitoringu Szkoły w zakresie realizacji Programu; 

2. wypowiedzenia umowy ze Szkołą i wykluczenia jej z Programu w przypadku nie wypełniania 

przez nią zobowiązań.  

§ 6 

Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

§ 7 

Niniejsza Umowa może być rozwiązana na podstawie zasad określonych w Regulaminie na mocy 

porozumienia stron. 

§ 8 

Postanowienia końcowe. 

1. Spory mogące powstać w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy rozstrzygane będą 

przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Fundacji. 

2. Wszelkie zmiany, uzupełnienia i dodatkowe ustalenia Umowy wymagają zachowania formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 9 

Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

Reprezentant Fundacji                                                                                     Reprezentant Szkoły                                                       


