UMOWA STYPENDIALNA
zawarta w Warszawie, dnia …………pomiędzy:
Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą
w Warszawie, Pl. Starynkiewicza 5, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000146138, REGON:015314758, NIP 525-000-56-62,
o kapitale zakładowym………………… wpłaconym w kwocie ………………,
zwaną dalej ”Spółką”,
reprezentowaną przez
-…………………..- …………………..
-…………………..-…………………...
a
p. ………………………………….., zamieszkałym/łą w ……………….,
ul. …………………………, PESEL………………..., legitymującym się dowodem osobistym o nr:…
zwanym/ną dalej „Stypendystą”
dalej łącznie zwanymi „Stronami”
o przyznaniu stypendium fundowanego przez Spółkę.
§ 1.
1.

2.
3.
4.

Spółka przyznaje Stypendyście stypendium w wysokości …….………. PLN (słownie:
……………………….) miesięcznie w celu dofinansowania nauki na zasadach określonych
w niniejszej umowie.
Wysokość stypendium określona w ust. 1 jest niezmienna przez cały okres trwania niniejszej
umowy.
Okres stypendialny wyznaczony zostaje od dnia ………… do dnia ………… .
Stypendium wypłacane będzie jeden raz w miesiącu w trakcie trwania roku akademickiego,
do piętnastego dnia danego miesiąca kalendarzowego przelewem na rachunek bankowy
Stypendysty nr …………………………………………………….., przy czym Spółka zastrzega sobie
prawo do wypłaty stypendium w terminie późniejszym z wyrównaniem do pierwszego miesiąca
okresu stypendialnego1.
§ 2.

Spółka:
1) przydziela Stypendyście w okresie stypendialnym opiekuna – pracownika Spółki, w osobie
p. ……………………………, który jest zobowiązany do wspierania Stypendysty przy realizacji
przygotowywanej pracy dyplomowej;
2) zobowiązuje opiekuna Stypendysty do stworzenia Stypendyście możliwie jak najlepszych
warunków do przeprowadzenia badań naukowych, niezbędnych do przygotowania pracy
dyplomowej/rozprawy doktorskiej, w tym umożliwienie Stypendyście dostępu do zaplecza
laboratoryjnego oraz technicznego Spółki.

Od kwoty wypłaconego stypendium zostanie odprowadzona zaliczka na podatek dochodowy od osób
fizycznych, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
1

§ 3.
1.

2.

Stypendysta zobowiązuje się do:
1) kontynuowania studiów w okresie pobierania stypendium;
2) przedkładania Spółce po ukończeniu każdego semestru; a w przypadku rozliczenia rocznego
- zaświadczenia o średniej ocen z zaliczeń i egzaminów;
3) ukończenia studiów i obrony pracy dyplomowej/rozprawy doktorskiej w terminie określonym
w regulaminie studiów, tj. w terminie do dnia…………;
4) przygotowania pracy dyplomowej/rozprawy doktorskiej pod tytułem…………………………..…
……………………………………………………………………………….…………….……………..
………………………………………………………………………………………………………...…;
5) przekazania Spółce jednego egzemplarza pracy dyplomowej/rozprawy doktorskiej w terminie
czternastu dni kalendarzowych od dnia jej obrony;
6) wyrażenia chęci pracy w Spółce, po obronie pracy dyplomowej/rozprawy doktorskiej
i świadczenia pracy na rzecz Spółki przez okres co najmniej dwóch lat, w przypadku, gdy
w trakcie okresu stypendialnego Spółka złoży Stypendyście ofertę pracy w na warunkach
określonych w § 7 ust. 5 w przypadku stypendium magisterskiego oraz w § 8 ust. 6
w przypadku stypendium doktoranckiego R-POR-06 Przyznawanie stypendiów.
W przypadku zmiany wyznaczonego tematu pracy dyplomowej/rozprawy doktorskiej Stypendysta
jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Spółki, która ma prawo wstrzymać
wypłatę stypendium do momentu podjęcia decyzji dotyczącej akceptacji lub odrzucenia zmiany
tematu, jak również zażądać zwrotu kwot już wypłaconych Stypendyście, jeśli nie zostanie ona
skonsultowana z opiekunem Stypendysty i zaakceptowana przez Kapitułę.
§ 4.

1.

2.
3.

Wszelkie informacje pozyskane przez Stypendystę w związku z zawarciem i realizacją niniejszej
umowy, będą uważane przez Strony za informacje poufne, stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa i jako takie nie będą ujawniane osobom trzecim, z zastrzeżeniem ust. 2. Jako
poufne należy rozumieć informacje dotyczące wielkości produkcji, specyfikacji produktów,
porozumień logistycznych, danych technologicznych i stosowanych w Spółce technologii.
Stypendysta oświadcza, że nie będzie wykorzystywać informacji poufnych w innych celach,
niż dla przygotowania oraz obrony pracy dyplomowej.
Stypendysta oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż przekazanie, ujawnienie
lub wykorzystanie informacji, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie
od osoby nieuprawnionej, jeżeli narusza to lub zagraża interesom przedsiębiorcy, jest czynem
nieuczciwej konkurencji i podlega odpowiedzialności wynikającej z przepisów ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1637).
§ 5.

1.

Stypendysta oświadcza, że:
1) przysługują mu nieograniczone i wyłączne prawa autorskie do pracy dyplomowej/rozprawy
doktorskiej (osobiste i majątkowe), w tym prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie
zależnych prawa autorskich w odniesieniu pracy dyplomowej/rozprawy doktorskiej;
2) może rozporządzać prawami autorskimi do utworu w zakresie niezbędnym do zawarcia
i wykonania udzielanej Spółce licencji do korzystania z pracy dyplomowej/rozprawy
doktorskiej;
3) korzystanie z pracy dyplomowej/rozprawy doktorskiej nie narusza (a także nie będzie
naruszać) majątkowych i osobistych praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich;
4) praca dyplomowa/rozprawa doktorska została przez niego wykonana osobiście i nie jest
opracowaniem, przeróbką lub adaptacją cudzego utworu;
5) nie udzielił dotychczas osobie trzeciej licencji na korzystanie z pracy dyplomowej/rozprawy
doktorskiej – z zastrzeżeniem prawa pierwszeństwa uczelni do opublikowania pracy
dyplomowej/rozprawy doktorskiej studenta/doktoranta, w terminie 6 miesięcy od jej obrony,
chyba że praca dyplomowa/rozprawa doktorska jest częścią utworu zbiorowego, zgodnie

2.

z art. 15a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1293).
W razie skierowania przeciwko Spółce roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia
przysługujących im praw autorskich – w wyniku korzystania przez Spółkę z pracy
dyplomowej/rozprawy doktorskiej w zakresie określonym przez niniejszą umowę – Spółka
zawiadomi o tym fakcie niezwłocznie Stypendystę, który zobowiązuje się do przejęcia
powyższych roszczeń.
§ 6.

1.

2.
3.
4.
5.

Stypendysta udziela Spółce niewyłącznej licencji na korzystanie z pracy dyplomowej/rozprawy
doktorskiej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem prawa pierwszeństwa,
o którym mowa w § 5 ust. 1, na następujących polach eksploatacji:
1) rozpowszechniania pracy dyplomowej/rozprawy doktorskiej poprzez publiczne udostępnienie
na stronie internetowej administrowanej przez Spółkę;
2) utrwalanie, zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką;
3) przygotowanie pracy na swoje potrzeby, w szczególności do obróbki redakcyjnej
i komputerowej, z tym, że obróbka redakcyjna i komputerowa nie może ingerować w treść
merytoryczną pracy dyplomowej/rozprawy doktorskiej;
4) wprowadzanie do pamięci komputera, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie
i wykonywanie publiczne (w tym udostępnianie on-line w bibliotece cyfrowej/sieci
wewnętrznej);
5) udostępnianie pracy dyplomowej/rozprawy doktorskiej w taki sposób, aby pojedyncze osoby
miały do niej dostęp w różnych miejscach i w różnym, wybranym przez siebie, czasie;
6) wykorzystywanie pracy we wszelkich formach promocji i reklamy Spółki oraz jej działalności.
Licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem prawa pierwszeństwa,
o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 5.
Spółka nie może przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z udzielonej
licencji.
Stypendysta upoważnia Spółkę do udzielenia sublicencji w granicach udzielonej licencji.
Wynagrodzenie z tytułu licencji jest wliczone w kwotę stypendium, którą Stypendysta otrzymuje
na mocy niniejszej umowy. Stypendium obejmuje całość honorarium należnego stypendyście,
z tytułu udzielenia licencji Spółce.
§ 7.

1.

2.

3.

Niniejsza umowa nie stanowi gwarancji zatrudnienia Stypendysty w Spółce, jednakże Spółka
może złożyć Stypendyście w czasie trwania okresu stypendialnego ofertę zatrudnienia
na warunkach określonych w § 7 ust. 5 w przypadku stypendium magisterskiego oraz w § 8 ust. 6
w przypadku stypendium doktoranckiego R-POR-06 Przyznawanie stypendiów.
W razie odmowy przyjęcia oferty zatrudnienia w Spółce, Spółka może odstąpić od niniejszej
umowy. W tym przypadku Stypendysta może zostać zobowiązany do zwrotu stypendium w pełnej
wysokości.
W przypadku przyjęcia przez Stypendystę oferty pracy i podjęcia zatrudnienia w Spółce,
a następnie wypowiedzenia przez niego umowy o pracę z przyczyn leżących po jego stronie
przed upływem dwóch lat od dnia jej zawarcia, Stypendysta zobowiązany jest do zwrotu
wypłaconego stypendium według następujących zasad:
1) jeżeli upłynęło osiemnaście miesięcy od dnia zawarcia umowy o pracę – Stypendysta ma
obowiązek zwrotu 30% kwoty brutto należnego stypendium;
2) jeżeli nie upłynęło osiemnaście miesięcy od dnia zawarcia umowy o pracę – Stypendysta ma
obowiązek zwrotu 50% kwoty brutto należnego stypendium.

§ 6.
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Niniejsza
umowa
została
zawarta
na okres stypendialny,
o którym
mowa
w § 1 ust. 3, z uwzględnieniem postanowień § 3 ust. 1 pkt 3 oraz § 7 ust. 2.
Spółka może odstąpić od niniejszej umowy po złożeniu Stypendyście pisemnego oświadczenia
o odstąpieniu, w następujących przypadkach:
1) zachowania Stypendysty skutkującego narażeniem na szwank dobrego imienia Spółki;
2) nieukończenia przez Stypendystę studiów lub nieobronienia pracy dyplomowej
w terminie określonym w regulaminie studiów z przyczyn leżących po stronie stypendysty;
3) uzyskania przez Stypendystę w ostatnim semestrze studiów, a przypadku rozliczenia
rocznego - średniej ocen z zaliczeń i egzaminów niższej niż 4,0;
4) wydania przez opiekuna Stypendysty negatywnej opinii na temat zaangażowania
i aktywności Stypendysty w zakresie prowadzonych badań naukowych;
5) zmiany tematu pracy dyplomowej/rozprawy doktorskiej przez Stypendystę bez wcześniejszej
konsultacji ze swoim opiekunem i akceptacji Kapituły;
6) niewypełniania przez Stypendystę innych podjętych zobowiązań, które określa niniejsza
umowa.
Stypendysta może odstąpić od niniejszej umowy po złożeniu Spółce pisemnego oświadczenia
o odstąpieniu od umowy stypendialnej.
W przypadkach określonych w ust. 2 i 3 Stypendysta jest zobowiązany do zwrotu w terminie
do trzydziestu dni kalendarzowych od dnia rozwiązania niniejszej umowy:
1) wszystkich materiałów, narzędzi i dokumentów uzyskanych od Spółki w trakcie obowiązywania
niniejszej umowy;
2) pełnej kwoty brutto wypłaconego stypendium.
W przypadkach szczególnych, np. losowych, Spółka może zwolnić Stypendystę z obowiązku
zwrotu środków uzyskanych z tytułu niniejszej umowy.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy obowiązującego
w Spółce regulaminu „Przyznawanie stypendiów” oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
Ewentualne spory, które mogą dotyczyć niniejszej umowy, podlegają rozpatrzeniu przez Sąd
powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Spółki.
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Stypendysty oraz dwa dla Spółki.

Spółka

………………………………..

Stypendysta

………………………………………

