
UCHWAŁA NR XXVIII/558/13
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków, zakresu oraz trybu postępowania przy udzielaniu 
pomocy stypendialnej dzieciom i młodzieży, w ramach projektu systemowego Departamentu 
Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie pt. „Program stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii 
i Mazur – VI edycja” w roku szkolnym 2013/2014.

Na podstawie art.18 pkt 19 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 596) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572 z późn. zm.), Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego uchwala co następuje: 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Przyznawanie pomocy stypendialnej uczniom, w ramach projektu Samorządu Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego pt. „Program stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur – 
VI edycja”, ma na celu wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży uzdolnionej, w szczególności w zakresie 
nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych, uczących się w gimnazjach (z wyłączeniem uczniów 
pierwszej klasy gimnazjum) i szkołach ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie 
świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, szkołach publicznych i niepublicznych 
o uprawnieniach szkół publicznych działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, 
z wyłączeniem szkół dla dorosłych w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 

§ 2. Uchwała określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych, zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych 
wypłacanych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych 
w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych, 
finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa i budżetu 
Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

§ 3. W myśl uchwały przez: 

1) stypendium - rozumie się świadczenie pieniężne dla uczniów szczególnie uzdolnionych, zwłaszcza 
w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych, przyznawane w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 
Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie 
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uzdolnionych, finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu 
państwa i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego; 

2) stypendystę - rozumie się ucznia, który podpisał (w przypadku uczniów niepełnoletnich - uczeń wraz 
z rodzicem/opiekunem prawnym) umowę z Województwem Warmińsko-Mazurskim o przyznanie 
stypendium; 

3) opiekuna stypendysty - rozumie się nauczyciela, pedagoga szkolnego lub doradcę zawodowego 
zatrudnionego w szkole ucznia, wskazanego przez dyrektora szkoły, pełniącego opiekę dydaktyczną nad 
stypendystą, której celem jest wsparcie ucznia w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne oraz 
monitorowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia; 

4) Indywidualny Program Edukacyjny zwany dalej IPE - rozumie się program indywidualnego rozwoju 
stypendysty w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematycznych, 
przyrodniczych i technicznych, uwzględniający indywidualne predyspozycje stypendysty, opracowany 
wspólnie przez opiekuna stypendysty i stypendystę, a w przypadku uczniów niepełnoletnich także z jego 
rodzicem/opiekunem prawnym, zawierający między innymi opis dotychczasowych osiągnięć edukacyjnych 
ucznia (w tym średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz średnią ocen z przedmiotów 
o których mowa w § 3, pkt 6), cele do osiągnięcia w związku z otrzymanym stypendium, działania jakie 
należy podjąć aby osiągnąć zamierzone cele oraz wydatki jakie stypendysta zamierza ponieść w ramach 
otrzymanego stypendium (wzór IPE określony został w załączniku nr 1 do uchwały); 

5) kompetencje kluczowe - rozumie się połączenie wiedzy, umiejętności i postaw (zdefiniowane w zaleceniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie 
uczenia się przez całe życie 2006/962/WE), do których należą: 

a) porozumiewanie się w języku ojczystym, 

b) porozumiewanie się w językach obcych, 

c) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, 

d) kompetencje informatyczne, 

e) umiejętność uczenia się, 

f) kompetencje społeczne i obywatelskie, 

g) inicjatywność i przedsiębiorczość, 

h) świadomość i ekspresja kulturalna;

6) przedmioty matematyczno-przyrodnicze i techniczne - rozumie się: matematykę, fizykę lub fizykę 
i astronomię, chemię, biologię, geografię, informatykę/technikę, technologię informacyjną, podstawy 
przedsiębiorczości, obowiązkowe przedmioty zawodowe z wyjątkiem oceny z praktyki zawodowej, zajęcia 
edukacyjne artystyczne (dotyczy jedynie szkół artystycznych); 

7) dochód rodziny - rozumie się przeciętny, miesięczny dochód przypadający na członka rodziny stypendysty 
(rodziców ucznia lub opiekuna prawnego ucznia oraz pozostające na utrzymaniu rodziców/opiekuna 
prawnego dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku pobierania nauki do ukończenia 
25 roku życia, a także niepełnosprawne dzieci bez względu na wiek), wyliczony zgodnie z przepisami 
zawartymi w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 
2255 z późn. zm.); 

8) uczniów zamieszkałych na terenach wiejskich lub miejskich - rozumie się uczniów, którzy najpóźniej 
w dniu złożenia wniosku o stypendium zamieszkiwali na obszarach wiejskich lub miejskich, co jest 
ustalane na podstawie Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT) 
prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego 
rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów 
administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 1998 r. Nr 157, poz. 1031 z późn. 
zm.).
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Rozdział 2.
Zasady, warunki i tryb przyznawania stypendiów 

§ 4. 1. Stypendia przyznawane są na rok szkolny 2013/2014, nie dłużej niż na 12 miesięcy, na pisemny 
wniosek złożony przez ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego, na wniosek złożony przez ucznia wraz 
z jego rodzicem/opiekunem prawnym. 

2. Wzór wniosku stypendialnego zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 5. 1. Stypendium przyznaje się w formie świadczenia pieniężnego. 

2. Stypendium przyznaje się na okres 12 miesięcy, tj. od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. 

3. Wysokość stypendium wynosi maksymalnie 400,00 zł (słownie: czterysta złotych) miesięcznie brutto. 

4. Stypendium wypłaca się w dwóch transzach: 

1) pierwsza transza - do dnia 31 grudnia 2013 r., za okres od 1 września 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.; 

2) druga transza - do dnia 30 kwietnia 2014 r., za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r.;

5. Warunkiem wypłaty stypendium jest dostępność środków na ten cel na rachunku Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego.

§ 6. O stypendium mogą się ubiegać uczniowie, o których mowa w § 1 i § 4, którzy w roku szkolnym 
2012/2013 wykazali się szczególnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie z zakresu nauk 
matematyczno-przyrodniczych i technicznych, uzyskując w nich wysokie wyniki, a ponadto pochodzą z rodzin, 
w których dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie jest wyższy niż dwukrotność kryterium dochodowego 
uprawniającego do uzyskania świadczeń rodzinnych, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 228 poz. 2255 z późn. zm.). 

§ 7. O stypendium może ubiegać się maksymalnie 3 uczniów z danej szkoły, a w przypadku zespołu szkół, 
maksymalnie 3 uczniów z każdego typu szkoły wchodzącej w skład zespołu (typy szkół wskazane są w statucie 
szkoły, placówki lub zespołu), wyznaczonych przez dyrektora tej szkoły lub zespołu szkół. 

§ 8. 1. Wnioski o przyznanie stypendium, o których mowa w § 4 wraz z załącznikami, o których mowa 
w § 10 ust. 1, podlegają ocenie Komisji Stypendialnej, zwanej dalej Komisją. 

2. Każdy wniosek stypendialny oceniany jest przez jednego członka Komisji, który przyznaje punkty na 
podstawie kryteriów zawartych w załączniku nr 3 do uchwały. 

3. Po zakończeniu oceny wszystkich wniosków sporządzane są listy rankingowe uczniów szkół 
gimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ubiegających się o przyznanie stypendium. 

4. Stypendium przyznawane jest tym uczniom, którzy zajmują kolejno najwyższe miejsca na listach 
rankingowych, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na stypendia. 

5. Informację o przyznaniu stypendium, nie przyznaniu stypendium oraz o pozycji na liście rankingowej 
przekazywana jest w formie pisemnej. 

6. W przypadku niewykorzystania środków przeznaczonych na stypendia z przyczyn określonych 
w § 13 ust. 1, prawo do otrzymania stypendium przysługuje kolejnemu uczniowi z listy, o której mowa 
w ust. 4, na okres od dnia podjęcia decyzji o przyznaniu stypendium do końca roku szkolnego.

§ 9. 1. Komisję, w skład której wchodzi minimum 5 członków oraz Przewodniczącego Komisji powołuje 
na czas trwania projektu w drodze uchwały Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

2. Członkowie Komisji wybierani są spośród pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, odznaczających się kwalifikacjami, wiedzą oraz doświadczeniem 
umożliwiającym rzetelną ocenę wniosków o przyznanie stypendium. 

3. Przewodniczący Komisji może w drodze pisemnego upoważnienia wyznaczyć spośród członków 
Komisji swego zastępcę. 

4. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji lub jego zastępcę. 

5. Komisja podejmuje decyzje w kwestiach przyznawania stypendiów, wstrzymania stypendiów, zwrotu 
stypendiów. 
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6. Członkowie Komisji za wypełnianie przez siebie obowiązków otrzymują wynagrodzenie. 

7. Obsługę administracyjno-biurową Komisji Stypendialnej zapewnia Departament Europejskiego 
Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

§ 10. 1. Wniosek o przyznanie stypendium, należy składać w zamkniętych kopertach zaadresowanych na: 
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Europejskiego 
Funduszu Społecznego, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, drogą pocztową lub osobiście, wraz 
z następującymi załącznikami: 

1) IPE; 

2) oświadczeniem uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór 
określa załącznik nr 4 do uchwały; 

3) zaświadczeniami lub poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami zaświadczeń, o których mowa 
w § 5 i § 13 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji 
oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. 
zm.), potwierdzającymi osiągnięcia ucznia w olimpiadach/konkursach/turniejach.

2. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków 
(decyduje data wpływu wniosku przy osobistym dostarczeniu wniosku lub data stempla pocztowego). 

3. W uzasadnionych przypadkach może zostać zorganizowany dodatkowy nabór wniosków stypendialnych. 

4. Wnioski złożone po terminie określonym w ust. 2 i/lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Rozdział 3.
Przekazywanie i rozliczanie stypendiów 

§ 11. 1. Podstawą wypłaty stypendium jest podpisanie umowy o przyznanie stypendium pomiędzy 
uczniem, a w przypadku uczniów niepełnoletnich pomiędzy uczniem oraz jego rodzicem/opiekunem prawnym 
a Województwem Warmińsko-Mazurskim. 

2. Stypendium przekazuje się na numer rachunku bankowego wskazany w umowie stypendialnej. 

3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

§ 12. 1. Stypendium przyznaje się na pokrycie wydatków związanych z realizacją IPE. 

2. Stypendysta, a w przypadku uczniów niepełnoletnich uczeń wraz z rodzicem/opiekunem prawnym, 
w podpisanej umowie stypendialnej zobowiązuje się przeznaczyć stypendium na wydatki przewidziane 
w ust. 1.

§ 13. 1. Stypendysta traci prawo do stypendium w przypadku: 

1) skreślenia go z listy uczniów, przerwania nauki lub niezrealizowania celów założonych w IPE; 

2) niepodpisania przez ucznia, a w przypadku uczniów niepełnoletnich przez ucznia i jego rodzica/opiekuna 
prawnego, umowy o przyznaniu stypendium albo rezygnacji z przyznanego stypendium; 

3) stwierdzenia podania we wniosku i/lub IPE nieprawdziwych danych; 

4) niespełnienia warunków umowy stypendialnej.

2. Dyrektor szkoły, do której uczęszcza stypendysta, zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia 
organu, który przyznał stypendium o przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 3 i 4. 

3. Informacja o utracie prawa do stypendium wraz z podaniem terminu zwrotu nienależnie pobranego 
stypendium, przekazywana jest stypendyście, a w przypadku stypendystów niepełnoletnich stypendyście i jego 
rodzicowi/opiekunowi prawnemu, drogą listowną. 

4. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają zwrotowi z pierwszym dniem miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym stwierdzono utratę prawa do stypendium.

Rozdział 4.
Zadania opiekuna stypendysty 

§ 14. Opiekun stypendysty zobowiązany jest do: 
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1) opracowania IPE wspólnie ze stypendystą, a w przypadku uczniów niepełnoletnich także z jego 
rodzicem/opiekunem prawnym, z uwzględnieniem kompetencji kluczowych; 

2) inspirowania i motywowania stypendysty do podejmowania samodzielnych zadań służących rozwojowi 
kompetencji kluczowych; 

3) wspierania stypendysty w realizacji IPE; 

4) monitorowania postępów stypendysty, analizowania i oceny skuteczności podejmowanych działań; 

5) pomocy w rozwiązywaniu trudności i problemów pojawiających się w trakcie realizacji IPE; 

6) sporządzenia raportu z realizacji IPE: zawierającego co najmniej ocenę założonych celów i osiagniętych 
przez ucznia rezultatów, ocenę współpracy pomiędzy stypendysta a nauczycielem, przedstawienia 
wydatków poniesionych przez stypendystę, a zmierzających do osiągnięcia celów IPE.

§ 15. 1. Kwotę wynagrodzenia za sporządzenie raportu z realizacji IPE dla opiekuna stypendysty ustala się 
w wysokości maksymalnie 960,00 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt złotych) brutto. 

2. Wynagrodzenie wypłacane zostanie po przedstawieniu raportu z realizacji IPE, na rachunek bankowy 
wskazany w umowie zawatej pomiędzy opiekunem stypendysty, a Województwem Warmińsko-Mazurskiem. 

3. Wzór umowy o której mowa w ust. 1, zawieranej pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim, 
a opiekunem stypendysty stanowi załącznik nr 6 do uchwały.

§ 16. Na wniosek stypendysty, a w przypadku uczniów niepełnoletnich na wniosek jego rodzica/opiekuna 
prawnego lub na wniosek opiekuna stypendysty, dyrektor szkoły może wskazać inna osobę, która będzie pełnić 
obowiązki opiekuna stypendysty.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe 

§ 17. Zgodnie z art. 23 ust., 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dopuszczalne jest przetwarzanie przez Województwo 
Warmińsko-Mazurskie danych osobowych uczniów ubiegających się o uzyskanie stypendium, stypendystów 
ich rodziców/opiekunów prawnych oraz opiekunów stypendystów, w zakresie zgodnym z oświadczeniem 
uczestnika projektu o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

§ 18. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodniczący Sejmiku 
Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

Julian Osiecki
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Załącznik nr 1 do uchwały  

numer wniosku  

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNY UCZNIA (IPE) 

W RAMACH PROJEKTU 

Program stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów  

Warmii i Mazur – VI edycja  

 ……………………………… .………………..…………………… 

 pieczęć szkoły miejscowość, data 

I DANE DOTYCZ ĄCE UCZNIA/UCZENNICY 

IMIĘ I NAZWISKO  
ADRES ZAMIESZKANIA  
KLASA  

II DANE DOTYCZ ĄCE SZKOŁY 

NAZWA SZKOŁY (w przypadku 
zespołu szkół, nazwa szkoły 
wchodzącej w skład zespołu - na 
podstawie statutu) 

 

ADRES  
E-MAIL  
TELEFON I FAX  

IMIĘ I NAZWISKO 
DYREKTORA 

 

III DANE OPIEKUNA STYPENDYSTY 

IMIĘ I NAZWISKO  
ADRES ZAMIESZKANIA  
TELEFON  

E-MAIL  
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IV INFORMACJE O UCZNIU/UCZENNICY 

1. średnia ocen 

ŚREDNIA OCEN Z OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ 
EDUKACYJNYCH NA ŚWIADECTWIE SZKOLNYM 2012/2013  

 

ŚREDNIA OCEN Z PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-
PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH NA ŚWIADECTWIE 
SZKOLNYM 2012/2013 

 

 

2. udział w olimpiadach, konkursach, turniejach w roku szkolnym 2012/20131 

Lp. NAZWA 
OLIMPIADY/KONKURSU/TURNIEJU 

OSIĄGNIĘCIA UWAGI 

    

    

    

    

    

 

V INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNY (OPRACOWUJE OPIEK UN WSPÓLNIE 
Z UCZNIEM/UCZENNIC Ą, A W PRZYPADKU UCZNIÓW NIEPEŁNOLETNICH 
OPIEKUN WRAZ Z UCZNIEM/UCZENNIC Ą I JEGO/JEJ RODZICEM/OPIEKUNEM 
PRAWNYM) 

1. Cele i działania związane z poszerzaniem wiedzy, rozwojem zdolności i umiejętności 
w zakresie danego przedmiotu/przedmiotów, kompetencji kluczowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych: 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 

                                                 
1 Osiągnięcia w olimpiadach/konkursach/turniejach w roku szkolnym 2012/2013 organizowanych zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz 
sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. 2002 nr 13 poz. 125 z późn. zm.) 
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……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

2.Wydatki przewidziane na realizację IPE: 

UWAGA: Nie wymaga się okazywania dokumentów potwierdzających ponoszone wydatki! 

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

……………………… …………………………… ………………………………. 

………………………………. 

 

podpis dyrektora szkoły 

 

podpis opiekuna stypendysty 

 

podpis ucznia/uczennicy 
oraz rodzica/opiekuna prawnego 

(w przypadku osób niepełnoletnich) 
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Załącznik nr 2 do uchwały  

numer wniosku  

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM W RAMACH PROJEKTU 

Program stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów 

Warmii i Mazur – VI edycja 

(Uwaga! Wniosek proszę wypełniać wielkimi literami) 

I DANE OSOBOWE UCZNIA/UCZENNICY 

NAZWISKO  
IMIONA  
IMIĘ OJCA  

IMIĘ MATKI  
PESEL UCZNIA/UCZENNICY  

NIP UCZNIA/UCZENNICY1   
WŁAŚCIWY URZĄD 
SKARBOWY (naleŜy uzupełnić 
nawet w przypadku, gdy 
uczeń/uczennica nie posiada 
numeru NIP) 

 

1. NAZWA SZKOŁY (w przypadku zespołu szkół, nazwa szkoły wchodzącej 
w skład zespołu- na podstawie statutu) 
 

W ROKU SZKOLNYM 
2013/2014 JEST UCZNIEM/ 
UCZENNICĄ: 

2. KLASA 

II MIEJSCE ZAMIESZKANIA UCZNIA/UCZENNICY 

ULICA NUMER DOMU  
I LOKALU 

 

MIEJSCOWOŚĆ  
KOD POCZTOWY  
I POCZTA 

 

GMINA  

POWIAT  
WOJEWÓDZTWO  

TELEFON (stacjonarny i/lub 
komórkowy)2 

 

E-MAIL 3  

                                                 
1 W przypadku, gdy uczeń/uczennica nie posiada nr NIP naleŜy wpisać „nie posiada” 
2 W przypadku, gdy uczeń/uczennica nie posiada telefonu naleŜy wpisać „nie posiada”  
3 W przypadku, gdy uczeń/uczennica nie posiada adresu e-mail naleŜy wpisać „nie posiada” 
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III DANE OSOBOWE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

Uwaga: NaleŜy wypełnić jedynie w przypadku, gdy o stypendium ubiega się osoba niepełnoletnia. 
NAZWISKO  
IMIONA   
IMIĘ OJCA  
PESEL   
TELEFON  
E-MAIL  

IV OŚWIADCZENIE O WYSOKO ŚCI DOCHODÓW PRZYPADAJ ĄCYCH NA CZŁONKA 
RODZINY UCZNIA/UCZENNICY 4 

Oświadczam, Ŝe: 
• Ŝe przeciętny miesięczny dochód netto mojej rodziny uzyskany w 2012 roku w przeliczeniu 

na jedną osobę, obliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 3 ustawy z dnia 28 listopada  
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2006r. nr 139, poz. 992, z późn. zm.) wyniósł 
........................ zł; 

• członkiem mojej rodziny jest dziecko niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem 
o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu 
niepełnosprawności. 

TAK              NIE             

(właściwe zaznaczyć krzyŜykiem) 

……………………….. ………………………………. 

………………………………. 
miejscowość i data podpis ucznia/uczennicy oraz rodzica/opiekuna prawnego 

(w przypadku osób niepełnoletnich) 

 

                                                 
4 W myśl § 3 pkt. 7 uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie określenia szczegółowych 
warunków, zakresu oraz trybu postępowania przy udzielaniu pomocy stypendialnej dzieciom i młodzieŜy, w ramach 
projektu systemowego Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pt. „Program stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur – 
VI edycja”, za dochód rodziny rozumie się przeciętny, miesięczny dochód przypadający na członka rodziny stypendysty 
(rodziców ucznia lub opiekuna prawnego ucznia oraz pozostające na utrzymaniu rodziców/opiekuna prawnego dzieci 
w wieku do ukończenia 18 roku Ŝycia, a w przypadku pobierania nauki do ukończenia 25 roku Ŝycia, a takŜe 
niepełnosprawne dzieci bez względu na wiek), wyliczony zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.). W myśl § 7 uchwały, dochód 
rodziny w przeliczeniu na osobę nie moŜe być wyŜszy niŜ dwukrotność kryterium dochodowego uprawniającego do 
uzyskania świadczeń rodzinnych, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. 
U. nr 228 poz. 2255 z późn. zm.). 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 2486



 

 

 

 
Do wniosku naleŜy dołączyć następujące dokumenty: 

• Indywidualny Program Edukacyjny; 
• Zgodę na przetwarzanie danych osobowych; 
• gdy wnioskodawca jest laureatem lub finalistą olimpiad/konkursów/turniejów, dyplomy lub 

inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia. 
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Załącznik nr 3 do uchwały 

 
KRYTERIA OCENY WNIOSKU 

Kryteria dostępu 

1. dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie jest wyŜszy niŜ dwukrotność kryterium 
dochodowego uprawniającego do uzyskania świadczeń rodzinnych, o którym mowa w ustawie 
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 228 poz. 2255 z późn. zm.); 

2. średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie szkolnym za rok szkolny 
2012/2013 minimum 4.75; 

3. średnia ocen z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych na świadectwie 
szkolnym za rok szkolny 2012/2013 minimum 5,00. 

Kryteria szczegółowe oceny wniosku o przyznanie stypendium 

1. Zamieszkanie ucznia na terenach wiejskich (zamieszkanie rozumie się jak w § 3 pkt 8 
uchwały). 

Tabela punktacji 

MIEJSCE ZAMIESZKANIA UCZNIA PUNKTY 
obszar wiejski 2 
obszar miejski 0 

2. Dochód na jednego członka rodziny zamieszkującego we wspólnym gospodarstwie 
domowym. 

Tabela punktacji 
DOCHÓD PUNKTY 

Od 0 zł – do kwoty maksymalnego kryterium dochodowego uprawniającego do 
uzyskania świadczeń rodzinnych, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 228 poz. 2255 z późn. zm.). 

2 

PowyŜej kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania świadczeń 
rodzinnych, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 228 poz. 2255 z późn. zm.) – 
maksymalnie dwukrotność kryterium dochodowego. 

1 

3. Średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie szkolnym za rok szkolny 
2012/2013. 
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Tabela punktacji 
ŚREDNIA OCEN PUNKTY 
4.75 – 4.79 1 
4.80 – 4.99 2 
5.00 – 5.19 3 
5.20 – 5.39 4 
5.40 – 5.59 5 
5.60 – 5.79 6 
5.80 – 6.00 7 

4. Średnia ocen z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych na świadectwie 
szkolnym za rok szkolny 2012/2013, zgodnie z § 2 pkt 6 Regulaminu. 

Tabela punktacji 
ŚREDNIA OCEN PUNKTY 
5.00 – 5.09 3 
5.10 – 5.39 5 
5.40 – 5.69 7 
5.70 – 6.00  9 

 
4. Osiągnięcia w olimpiadach/konkursach/turniejach w roku szkolnym 2012/2013 

organizowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 
dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania 
konkursów, turniejów i olimpiad  (Dz. U. 2002 nr 13 poz. 125 z późn. zm.). 

Tabela punktacji 
OSIĄGNIĘCIA  
W OLIMPIADACH/KONKURSACH/TURNIEJACH 

PUNKTY 

finaliści olimpiady/konkursu/turnieju na szczeblu wojewódzkim 4 
laureaci olimpiady/konkursu/turnieju na szczeblu wojewódzkim 6 
finaliści olimpiad/konkursów/turniejów na szczeblu centralnym  5 
laureaci olimpiad/konkursów/turniejów na szczeblu centralnym 7 

 

UWAGA! Udział w konkursach typu Kangur, Alfik, Lwiątko itp. nie będzie punktowany! 
Osiągnięcia w konkursach muszą być udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami 
lub poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami zaświadczeń, o których mowa w § 5 i § 13 
Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji 
oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 
z późn. zm.) . 
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W przypadku równej końcowej liczby punktów, bierze się pod uwagę w pierwszej kolejności 

liczbę punktów uzyskanych za udział w olimpiadach/konkursach/turniejach, w drugiej kolejności 
liczbę punktów uzyskaną za średnią ocen z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i 
technicznych, w trzeciej kolejności liczbę punktów uzyskaną za ogólną średnią ocen, w czwartej 
kolejności wysokość dochodu netto na jednego członka rodziny. 
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Załącznik nr 4 do Uchwały  

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

W związku z przystąpieniem do projektu pt. “Program stypendialny szansą na rozwój 
edukacyjny uczniów Warmii i Mazur – VI edycja” oświadczam, Ŝe przyjmuję do wiadomości, iŜ: 

1) administratorem moich danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący 
funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający siedzibę przy 
ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 

2) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub 
art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 

3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji 
projektu Program stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur – VI edycja, 
ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki (POKL); 

4) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji WdraŜającej/Instytucji 
Pośredniczącej – Departamentowi Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 
Olsztyn (nazwa i adres właściwej IP/IP2) beneficjentowi realizującemu projekt - Departamentowi 
Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn (nazwa i adres beneficjenta) oraz 
podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu (nazwa i adres ww. 
podmiotów). Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym 
na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL, Instytucji WdraŜającej/Instytucji Pośredniczącej 
lub beneficjenta badania ewaluacyjne w ramach POKL oraz specjalistycznym firmom realizującym na 
zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL lub Instytucji WdraŜającej/Instytucji Pośredniczącej kontrole 
w ramach POKL; 

5) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna 
z brakiem moŜliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 

6) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

………………………                       ……………………………………............ 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA                   CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU* 

* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 
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Załącznik nr 5 do Uchwały  

 

numer umowy  

 

UMOWA STYPENDIALNA 

Zawarta w dniu ........................... pomiędzy: 

Województwem Warmińsko-Mazurskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko-
Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie, kod pocztowy 10-562, przy ul. Emilii Plater 1, zwanym dalej 
„Województwem”, w imieniu którego działają: 

1…………………………………………………………………………………………………….... 

2…………………………………………………………………………………………………….... 

a uczniem/uczennicą …………………………………………………………................................... 

PESEL……………………………………………………………………………………………….. 

zamieszkałym/łą w................................................................................................................................ 

 (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu i lokalu) 

reprezentowanym/ną przez rodzica/opiekuna prawnego (dotyczy uczniów/uczennic niepełnoletnich)  

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

(imię i nazwisko, PESEL) 

zwanego/zwaną dalej „Stypendystą” następującej treści: 

§ 1 

Stypendysta na podstawie decyzji Komisji Stypendialnej otrzymuje stypendium na rok szkolny 
2013/2014 w kwocie 400,00 zł (słownie: czterysta złotych) brutto miesięcznie, których przyznawanie 
oraz wypłata następuje na podstawie uchwały nr ........................ Sejmiku Województwa Warmińsko-
Mazurskiego z dnia ............................... w sprawie określenia szczegółowych warunków, zakresu oraz 
trybu postępowania przy udzielaniu pomocy stypendialnej dzieciom i młodzieŜy, w ramach projektu 
systemowego Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pt. „Program stypendialny szansą na rozwój 
edukacyjny uczniów Warmii i Mazur – VI edycja”, zwanej dalej „uchwałą”, o następującej treści: 

§ 2 

Stypendium wypłacone będzie w dwóch transzach: do 31 grudnia 2013 r. (pierwsza transza: za okres 
od 1 września 2013 r. do 31 grudnia 2013r.) oraz do 30 kwietnia 2014 r. (druga transza: za okres od 1 
stycznia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r.). 
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§ 3 

Stypendium przekazywane będzie na następujący rachunek bankowy: 

                                

(nr rachunku bankowego) 
……………………………………………………………………………………………………......... 

(nazwa banku) 
………………………………………………………………………………………………………… 

(właściciel rachunku) 

§ 4 

Warunkiem wypłaty stypendium, w terminach określonych w § 2, jest dostępność środków na ten cel 
na rachunku bankowym Województwa. 

§ 5 

Termin wypłaty oraz wysokość transz mogą ulec zmianie w przypadku utraty stypendium 
z powodów, o których mowa w § 13 ust. 1 Uchwały, tj: 

1) skreślenia stypendysty z listy uczniów, przerwania nauki lub niezrealizowania celów 
załoŜonych w Indywidualnym Programie Edukacyjnym, zwanym dalej IPE (w rozumieniu § 3, 
pkt. 4 uchwały); 

2) niepodpisania przez ucznia/uczennicę, a w przypadku uczniów niepełnoletnich 
przez ucznia/uczennicę i jego/jej rodzica/opiekuna prawnego, umowy o przyznaniu stypendium 
albo rezygnacji z przyznanego stypendium; 

3) stwierdzenia podania we wniosku i/lub IPE nieprawdziwych danych; 

4) niespełnienia warunków umowy stypendialnej. 

§ 6 

Stypendysta zobowiązuje się do realizowania IPE ze szczególnym uwzględnieniem nauk 
matematycznych, przyrodniczych i technicznych, uwzględniającego jego/jej indywidualne 
predyspozycje, opracowanego wspólnie przez opiekuna stypendysty i stypendystę. 

§ 7 

Stypendysta zobowiązuje się do przeznaczenia stypendium na pokrycie wydatków związanych 
z realizacją IPE. 

§ 8 

W przypadku zaistnienia przesłanek wymienionych w § 5 umowy, Województwo wstrzymuje wypłatę 
stypendium. 
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§ 9 

Stypendysta zobowiązany jest do zwrotu nienaleŜnie pobranego stypendium. 

§ 10 

Stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 2002 r. nr 101 poz. 926, z późn. zm.), informujemy, Ŝe Pani/Pana dane osobowe będą 
przetwarzane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy 
ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, w celu wykonania niniejszej umowy. Podanie danych 
jest dobrowolne, jednocześnie informujemy o prawie dostępu do swoich danych 
oraz do ich poprawiania. 

§ 11 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie zapisy uchwały oraz przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

§ 13 

Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę 
Zamawiającego. 

§ 14 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze stron. 

 

 

 ........................................ ........................................... 

 ........................................ ........................................... 

 podpis osób upowaŜnionych podpis ucznia/uczennicy 
 do reprezentowania oraz rodzica/opiekuna prawnego 
 Województwa Warmińsko-Mazurskiego (w przypadku osób niepełnoletnich) 
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Załącznik nr 6 do Uchwały  

UMOWA O DZIEŁO NR .............................. 

 

Zawarta w dniu ........................... pomiędzy: 

Województwem Warmińsko-Mazurskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko-
Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie, kod pocztowy 10-562, przy ul. Emilii Plater 1, zwanym dalej 
„Zamawiającym”, w imieniu którego działają: 

1.……………………………………………………………………………………………………....., 

2.……………………………………………………………………………………………………...... 

a opiekunem stypendysty..........................................……….................................................................. 

PESEL…………………………………………………………………………………………………. 

zamieszkałym/łą w: 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu i lokalu) 

zwanym dalej „Wykonawcą”, pełniącym obowiązki opiekuna stypendysty w rozumieniu § 3 pkt. 3 
uchwały nr ...................... Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia ...................... 
w sprawie określenia szczegółowych warunków, zakresu oraz trybu postępowania przy udzielaniu 
pomocy stypendialnej dzieciom i młodzieŜy, w ramach projektu systemowego Departamentu 
Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie pt. „Program stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii 
i Mazur – VI edycja” (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia .............................., 
poz. ................... z późn. zm.), zwanej dalej „uchwałą”, o następującej treści: 

§ 1 

1. Zmawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania raportu  
z realizacji Indywidualnego Programu Edukacyjnego (zwanego dalej IPE) ucznia stypendysty 
(w rozumieniu § 3 pkt. 4 uchwały): 

 ................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 
pobierającego naukę w szkole: 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 
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2. Raport, o którym mowa w § 1 ust. 1, powinien zawierać co najmniej: 

1) dane osobowe stypendysty, którego raport dotyczy; 

2) dane szkoły stypendysty; 

3) dane osobowe i kontaktowe opiekuna stypendysty; 

4) charakterystykę stypendysty (warunki bytowe, sytuację ekonomiczną, stopień poczucia 
własnej wartości, itp.), wraz z opisem i analizą metod zastosowanych przez opiekuna 
stypendysty, w celu przeprowadzenia charakterystyki; 

5) pogłębioną, w stosunku do zapisów zawartych w IPE (złoŜonego wraz z wnioskiem 
stypendialnym), analizę predyspozycji ucznia z zakresu kompetencji kluczowych (w rozumieniu 
§ 3 pkt. 5 uchwały), wraz z opisem motywacji ucznia stypendysty do nauki przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych i technicznych (w rozumieniu § 3 pkt. 6 uchwały); 

6) opis i analizę barier edukacyjnych stypendysty; 

7) opis dotychczasowych osiągnięć edukacyjnych stypendysty; 

8) opis celów edukacyjnych stypendysty, jakie zamierzał osiągnąć dzięki otrzymanemu 
stypendium, określonych w IPE oraz analizę trafności celów do potrzeb edukacyjnych ucznia 
i jego predyspozycji; 

9) opis i analizę działań podjętych przez ucznia zmierzających do osiągnięcia celów 
edukacyjnych określonych w IPE; 

10) opis działań jakie podjął opiekun stypendysty w celu inspirowania i motywowania 
stypendysty do podejmowania samodzielnych zadań słuŜących rozwojowi kompetencji 
kluczowych oraz pomocy jakiej udzielił opiekun stypendyście w celu rozwiązywana trudności 
i problemów pojawiających się w trakcie realizacji IPE; 

11) opis i analizę wydatków jakie poniósł stypendysta ze środków stypendium i opis stopnia 
w jakim wydatki przyczyniły się do osiągnięcia celów edukacyjnych określonych w IPE (analiza 
relacji nakład-rezultat); 

12)  informacje na temat tego, czy otrzymane stypendium oraz realizacja IPE miały wpływ 
oraz w jakim stopniu miały wpływ, na wzrost poczucia własnej wartości stypendysty, wzrost 
motywacji do nauki w szczególności z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 
i technicznych oraz opis przyszłych celów edukacyjnych ucznia, wraz z opisem metod, jakie 
zastosował opiekun w celu zmierzenia wzrostu poczucia własnej wartości, wzrostu motywacji 
do nauki; 

13) opis i analizę odstępstw od zapisów IPE i przyczyn ich wystąpienia. 

3. Raport z realizacji IPE powinien być sporządzony na piśmie. 
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§ 2 

1. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, ust. 1, zostanie przekazany Zamawiającemu do dnia 
31.06.2014 r. 

2. Za dzień przekazania uwaŜany będzie dzień dostarczenia raportu do siedziby Zamawiającego 
lub dzień wysłania przesyłki zgodnie z datą stempla pocztowego. 

§ 3 
1. Za dzieło, o którym mowa w § 1, ust. 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

w wysokości 960,00 zł brutto (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt złotych). 
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionego przez Wykonawcę 

rachunku, przelewem na poniŜszy rachunek bankowy: 

                                

(nr rachunku bankowego) 
…………………………………………………………………………………………………….. 

(nazwa banku) 
3. Wypłata nastąpi w terminie 28 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionego rachunku przez 

Zamawiającego pod warunkiem dostępności środków na ten cel na rachunku Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 

4. Warunkiem wystawienia rachunku jest akceptacja przez Zamawiającego dzieła wykonanego 
zgodnie z § 1, ust. 1-3. 

5. Za dzień zapłaty uwaŜany będzie dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. Wynagrodzenie będzie współfinansowane w wysokości 85 % ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, 13,5 % BudŜetu Państwa oraz 1,5% BudŜetu Województwa w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

§ 4 
1. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia wszelkich niezbędnych do naleŜytego wykonania 

umowy dokumentów, znajdujących się w jego posiadaniu. 
2. Dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 1, dostępne będą na stronie internetowej projektu 

http://stypendia-uczniowskie.warmia.mazury.pl/. 

§ 5 
1. Wykonawca oświadcza, Ŝe: 

a. nie zachodzą Ŝadne okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości co do jego 
bezstronności/ obiektywności względem stypendysty, 

b. posiada odpowiednią wiedzę oraz warunki techniczne i organizacyjne do wykonania dzieła 
będącego przedmiotem umowy. 

§ 6 
1. W przypadku niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy przez jedną ze stron, druga 

strona moŜe rozwiązać umowę za porozumieniem stron. 
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2. W przypadku niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy przez Wykonawcę, 
Zamawiający moŜe rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu 
Wykonawcy do wykonania przedmiotu umowy. 

§ 7 

Wykonawca nie moŜe powierzyć wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy osobie 
trzeciej. 

§ 8 

Stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926, z późn. zm.) dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane przez 
Zamawiającego w celu wykonania niniejszej umowy. 

§ 9 
1. Wykonawca przenosi nieodpłatnie na rzecz Zamawiającego wszystkie przysługujące mu autorskie 

prawa majątkowe do utworu określonych w § 1 ust. 1, 2 i 3 umowy. 
2. Nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje uprawnienie 

do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania utworami w całości, 
w częściach, we fragmentach, nieograniczonej liczbie egzemplarzy na następujących polach 
eksploatacji: 

a. utrwalenia; 

b. zwielokrotniania jakąkolwiek dostępną techniką; 

c. wprowadzania do obrotu; 

d. wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej; 

e. publicznego odtworzenia; 

f. wystawienia, wyświetlania, rozpowszechniania; 

g. nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, 
nadania za pośrednictwem satelity, równoczesnego i integralnego nadania utworu nadawanego 
przez inną organizację radiową, telewizyjną albo korzystającą z innych elektronicznych 
środków przekazu; 

h. wykorzystywanie w prowadzonej działalności. 

§ 10 

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

§ 11 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego 
i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
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§ 12 

Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę 
Zamawiającego. 

§ 13 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje 
Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

 

 ........................................  

 ........................................ ........................................... 

 Zamawiający Wykonawca 
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