Nr umowy…………………………………
Umowa
o objęcie programem stypendialnym
uczniów techników,
fundowanego przez „PKP Intercity” S.A. w latach 2020-2024
(dalej jako „Umowa”)

zawarta w dniu ………………………………… w ……………….. pomiędzy:
„PKP Intercity” S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 142A 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296032, NIP 5262544258,
REGON: 017258024, o kapitale zakładowym 2 492 022 270,00 PLN, wpłaconym w całości, zwaną dalej
„Fundatorem”, reprezentowaną przez:
Ewę Boguszewską – Dyrektora Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz
………………………….. – Dyrektora Zakładu ……………………………….
zwaną „Fundatorem”

oraz
……………………………………………………………………….., zamieszkałym …………………………………………………………..
…………………………..……………………………….………………………………………….., PESEL ……………………………..……….,
działającymi jako przedstawiciele ustawowi/opiekunowie prawni ……………………..……..………………………..
……………………….……………..(imię i nazwisko ucznia/uczennicy ), zwanymi dalej „Rodzicami Stypendysty”
oraz
……………………………………………………….….uczniem/uczennicą ………… klasy ………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….. (zwanej dalej „Szkołą”), na kierunku kształcenia
…………………………………………………………………………………………….,
nr
PESEL:
…………………………………..,
zamieszkałym/ą ……………………………………………..……………………………………………………………….…, zwanym/ą
dalej „Stypendystą”,
Fundator, Rodzice Stypendysty i Stypendysta są dalej zwani „Stronami” lub każdy z osobna „Stroną”.
§1
1. Fundator przyznaje Stypendyście stypendium na okres od dnia 1 września 2020 r. do dnia 30 czerwca
………………... r. na zasadach określonych w Umowie i zgodnie z postanowieniami Regulaminu programu
stypendialnego dla uczniów techników fundowanego przez „PKP Intercity” S.A. w latach 2020-2024,
stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy (zwany dalej: „Regulaminem”).
2. Stypendium będzie wypłacane Stypendyście przez Fundatora miesięcznie, do 10-tego dnia każdego
następnego miesiąca, na rachunek bankowy wskazany przez Stypendystę w Kwestionariuszu
Stypendysty, o którym mowa w Regulaminie.
3. Kwota stypendium zostanie pomniejszona o należności publicznoprawne zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, które odprowadzi Fundator.
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§2
1. Rodzice Stypendysty oraz Stypendysta zobowiązują się, że:
a) Stypendysta będzie kontynuował naukę w Szkole na kierunku …………………………………………… oraz ją
zakończy zgodnie z ustalonym w Szkole programem nauki;
b) Stypendysta uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe – zobowiązanie uznaje się
również za wykonane, jeżeli Stypendysta przedłoży Fundatorowi Zgłoszenie do podjęcia pracy w
wybranym Zakładzie Fundatora na wzorze stanowiącym załącznik nr 6 do Regulaminu, a Fundator
uchyli obowiązek uzyskania tego dyplomu zgodnie z § 6 ust. 3 Regulaminu;
c) Stypendysta będzie spełniał przez cały okres wypłaty stypendium warunki, o których mowa w § 6
ust. 1 pkt a, b, c, d, e Regulaminu, w tym w szczególności warunki w zakresie ocen (których realizację
potwierdza zgodnie z zapisami § 6 ust. 5 Regulaminu) oraz warunek posiadania niepogorszonej
zdolności fizycznej i psychicznej w stosunku do zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań
zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt f Regulaminu;
d) Stypendysta na żądanie Fundatora powtórzy badania lekarskie, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt f
Regulaminu oraz dostarczy Fundatorowi, w ustalonym przez Fundatora terminie, oryginał
zaświadczenia lekarskiego z kolejowego ośrodka medycyny pracy o braku przeciwskazań
zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt f Regulaminu;
e) Stypendysta zgłosi gotowość do podjęcia pracy u Fundatora lub w Zakładzie Fundatora lub zawarcia
umowy w celu realizacji kursu lub szkolenia zawodowego na zasadach określonych w §6 ust. 1 pkt
f) Regulaminu;
f) Stypendysta podejmie pracę u Fundatora lub w Zakładzie Fundatora i przepracuje okres
odpowiadający okresowi pobierania Stypendium, nie dłuższy jednak niż 33 miesiące - w przypadku
złożenia mu takiej propozycji pracy przez Fundatora lub Zakład Fundatora.
2. Obowiązek Stypendysty, o którym mowa w ust. 1 pkt d i e powyżej, może zostać odroczony w sytuacji,
gdy Fundator wyrazi zgodę na kontynuowanie przez Stypendystę nauki na studiach wyższych. Zgoda
Fundatora musi zostać wyrażona na piśmie, wraz ze wskazaniem wymaganego terminu ukończenia
nauki. W takiej sytuacji obowiązek Stypendysty zgłoszenia gotowości do podjęcia zatrudnienia i
świadczenia pracy lub zawarcia umowy w celu realizacji kursu lub szkolenia zawodowego musi zostać
zrealizowany przez Stypendystę nie później niż do 1 września roku, w którym powinien on ukończyć
naukę na studiach wyższych.
3. Rodzice Stypendysty oraz Stypendysta wyrażają zgodę na przekazywanie Fundatorowi przez Szkołę
informacji o przebiegu nauki Stypendysty i uzyskiwanych przez niego ocenach.

§3
1. Fundator może cofnąć stypendium lubi rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia, z własnej inicjatywy lub
na wniosek Szkoły:
a) gdy Stypendysta przerwie naukę w Szkole,
b) gdy Stypendysta przerwie naukę, na kierunku objętym Programem stypendialnym, czyli na
kierunku ……………………………………………………..;
c) gdy Stypendysta w którymkolwiek momencie obowiązywania Umowy, przestanie spełniać warunki
określone w § 6 ust. 1 Regulaminu,
d) gdy Szkoła wystąpi do Fundatora o cofnięcie stypendium z innych powodów wskazanych przez
Szkołę;
e) gdy Stypendysta działa na niekorzyść Fundatora.
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2. W przypadku cofnięcia stypendium i rozwiązania Umowy z przyczyn określonych w ust. 1 Stypendysta
i Rodzice Stypendysty zobowiązują się do zwrotu Fundatorowi łącznej wypłaconej Stypendyście kwoty
brutto stypendium w terminie jednego miesiąca od dnia rozwiązania przez Fundatora Umowy, na
rachunek bankowy wskazany przez Fundatora.
3. Stypendysta i Rodzice Stypendysty zobowiązują się do zwrotu stypendium w sytuacji, gdy Stypendysta
z jakichkolwiek przyczyn zrezygnuje ze stypendium. Zapisy ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku opóźnienia w zwrocie stypendium, Fundator do kwoty podlegającej zwrotowi będzie
doliczał odsetki ustawowe za opóźnienie.
5. Fundator zastrzega sobie prawo rezygnacji z prowadzenia programu stypendialnego bez podania
przyczyny, o czym niezwłocznie poinformuje Szkołę i Stypendystę. W takim przypadku Fundatorowi
przysługuje prawo do rozwiązania Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia
ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
6. W przypadku rozwiązania Umowy Fundator wypłaca stypendium tylko za pełne miesiące, w których
Stypendysta miał prawo do stypendium.
7. Fundator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu, o czym niezwłocznie poinformuje
Szkołę i Stypendystę. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od ich wprowadzenia do Regulaminu.
8. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności.
§4
1. Stypendysta i Rodzice Stypendysty zobowiązują się do zwrotu Fundatorowi łącznej kwoty brutto
wypłaconego Stypendyście przez Fundatora stypendium w przypadku:
a) niezgłoszenia przez Stypendystę gotowości do podjęcia pracy u Fundatora lub w Zakładzie
Fundatora lub nie zawarcia przez Stypendystę umowy w celu realizacji kursu lub szkolenia
zawodowego lub
b) niepodjęcia przez Stypendystę pracy u Fundatora lub w Zakładzie Fundatora (gdy otrzyma taką
propozycję),
- zgodnie z zasadami wynikającymi z § 8 Regulaminu.
2. W przypadku nieprzepracowania przez Stypendystę okresu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt e
Umowy, z powodu:
a) rozwiązania stosunku pracy przez Fundatora lub Zakład Fundatora z winy Stypendysty lub
b) wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn dotyczących Stypendysty lub
c) wypowiedzenia stosunku pracy przez Stypendystę za wyjątkiem wypowiedzenia z przyczyn
określonych w art. 943 Kodeksu pracy,
- Rodzice Stypendysty i Stypendysta zobowiązują się zwrócić Fundatorowi wypłacone Stypendyście
stypendium, w kwocie brutto proporcjonalnie pomniejszonej o czas przepracowany
u Fundatora lub w Zakładzie Fundatora. Przy czym kwotę, która podlega zwrotowi oblicza się
dzieląc łączną kwotę wypłaconego Stypendyście stypendium brutto przez liczbę miesięcy, którą
Stypendysta zobowiązany był przepracować, a następnie mnożąc otrzymaną kwotę przez liczbę
pełnych miesięcy, które pozostały po rozwiązaniu umowy o pracę do końca okresu, który
Stypendysta zobowiązany był przepracować.
3. Stypendysta nie jest zobowiązany do zwrotu łącznej kwoty brutto wypłaconego mu stypendium,
w przypadku nieprzepracowania przez Stypendystę okresu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt e Umowy,
z powodu:
a) nie złożenia mu takiej propozycji przez Fundatora lub Zakład Fundatora w terminie określonym
w § 4 ust. 4 pkt c Regulaminu lub
b) rozwiązania stosunku pracy przez Stypendystę bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 lub 943
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Kodeksu pracy, pod warunkiem zaistnienia przyczyn określonych w tych przepisach lub
c) wypowiedzenia stosunku pracy przez Fundatora lub Zakład Fundatora z przyczyn i w trybie
wynikającym z ustawy z dnia 3 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania
z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub
d) wypowiedzenia umowy o pracę przez Fundatora lub Zakład Fundatora w związku z brakiem
możliwości dalszego zatrudnienia ze względu na niezawinioną przez Stypendystę utratę zdolności
do wykonywania dotychczasowej pracy.
4. Stypendysta i Rodzice Stypendysty zobowiązani do zwrotu stypendium na podstawie ust. 1 i 2 tego
paragrafu, zobowiązani są dokonać zwrotu w terminie 2 miesięcy od wezwania do zapłaty, przelewem
na rachunek bankowy wskazany przez Fundatora. Po upływie powyższego terminu do kwoty
podlegającej zwrotowi będą doliczane odsetki ustawowe.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

§5
Fundator będzie przetwarzał dane osobowe Stypendysty i Rodziców Stypendysty zgodnie
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych RODO) (Dz. Urz. UE. L. nr 119, str. 1 z późn. zm.). Podstawę prawną stanowi art. 6 pkt 1 lit. b
RODO
Fundator będzie przetwarzał dane osobowe Stypendysty w zakresie: imię, nazwisko, adres
zameldowania i zamieszkania, data urodzenia, PESEL, wykształcenie, posiadane kwalifikacje, stan
zdrowia w zakresie wskazanym w zaświadczeniu lekarskim, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt b i c Umowy,
numer rachunku bankowego, oraz Rodziców Stypendysty w zakresie: imię, nazwisko, adres
zamieszkania, PESEL, numer rachunku bankowego - wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do
należytego wykonania i obsługi Umowy oraz wypłaty stypendium.
Dane osobowe Stypendysty i Rodziców Stypendysty będą przetwarzane i przechowywane na podstawie
niniejszej Umowy do momentu:
a) zakończenia okresu, w którym Fundator lub Zakład Fundatora mógł złożyć ofertę pracy lub
b) podjęcia pracy u Fundatora lub w Zakładzie Fundatora.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych w każdym czasie Stypendysta i Rodzice Stypendysty
mogą skontaktować się z powołanym przez Fundatora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@intercity.pl, tel. +48 22 474 21 15.
Stypendysta i Rodzice Stypendysty mają prawo dostępu do swoich danych i danych swojego dziecka, w
tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz
przeniesienia podanych danych do innego administratora danych.
Stypendysta i Rodzice Stypendysty mają także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych. Dane Stypendysty nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.
Fundator nie przekazuje danych osobowych Stypendysty i Rodziców Stypendysty poza Europejski
Obszar Gospodarczy.
Dane osobowe Stypendysty nie będą podlegały przetwarzaniu zautomatyzowanemu w tym
profilowaniu a odbiorcami danych będą tylko organy uprawnione na mocy odrębnych przepisów
prawnych oraz podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartych z Administratorem umów
powierzenia.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

§6
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
Strony zgodnie ustalają, ze adresami do korespondencji są adresy wskazane w niniejszej Umowie.
Strony mają obowiązek wzajemnego powiadamiania na piśmie o każdej zmianie adresu do
korespondencji.
W przypadku, gdy jedna ze Stron nie powiadomi drugiej Strony o zmianie adresu do korespondencji,
korespondencja kierowana pod adres wskazany w Umowie, uważana będzie za doręczoną prawidłowo.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową oraz Regulaminem mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
Załączniki:
Regulamin programu stypendialnego dla uczniów techników, fundowanego przez „PKP Intercity” S.A.
w latach 2020-2024 wraz z załącznikami - Załącznik nr 1.
Wszelkie spory Stron, które wynikną w związku z niniejszą Umową będą rozstrzygane polubownie lub
w postępowaniu sądowym przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Fundatora.

§7
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Fundatora, Rodziców
Stypendysty i Stypendysty.

……………………………………………
( PKP Intercity S.A.)

……………………………………
(Stypendysta)

………………………………………………………
(Rodzice Stypendysty)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem programu stypendialnego dla uczniów techników,
fundowanego przez „PKP Intercity” S.A. w latach 2020-2024 wraz z załącznikami.

……………………………………
(Stypendysta)

……………………………………………………..
(Rodzice Stypendysty)
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